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 المرآن
ِ َوَما ٌُْدِرٌَن لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن لَِرٌبًا ) }ٌَْسأَلُنَ  ({ ٖٙالنَّاُس َعِن السَّاَعِة لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ

 [ٖٙ]األحزاب : 
 التفسٌر: 

عن ولت المٌامة استبعاًدا وتكذٌبًا، لل لهم: إنما علم الساعة عند هللا،  -أٌها الرسول-ٌسؤلن الناس 
 لعل زمانها لرٌب؟ -ها الرسولأٌ-وما ٌدرٌن 

 سبب النزول:
عز  -كان ٌخطب، فسؤله رجل عن الساعة فؤوحى هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن النبً لال مماتل:"

ِ َوَما ٌُْدِرٌَن لَعَلَّ السَّاَعةَ{،  :}-ملسو هيلع هللا ىلص -إلى النبً -وجل تَُكوُن المٌامة، }ٌعنى: لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٔ){"لَِرٌبًا

أٌها -[، أي:" ٌسؤلن الناس ٖٙلوله تعالى:}ٌَْسؤَلَُن النَّاُس َعِن السَّاَعِة{ ]األحزاب :  
 .(ٕ)عن ولت المٌامة استبعاًدا وتكذٌبًا" -الرسول
ٌمول تعالى ذكره: }ٌسؤلن الناس{ ٌا دمحم }عن الساعة{ متى هً  لال الطبري:" 
 .(ٖ)لابمة؟"

ِ{ ]األحزاب :   [، أي:" لل لهم: إنما علم الساعة ٖٙلوله تعالى:}لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٗ)عند هللا"
 .(٘)لل لهم: إنما علم الساعة }عند هللا{ ال ٌعلم ولت لٌامها ؼٌره" لال الطبري:" 
 .(ٙ)ال ٌعلم متى مجٌبها إال هللا" لال ٌحٌى:" 
ٌمول تعالى مخبرا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص : أنه ال علم له بالساعة، وإن سؤله الناس  لال ابن كثٌر:" 

عن ذلن. وأرشده أن ٌرد علمها إلى هللا ، عز وجل ، كما لال له فً سورة "األعراؾ" ، وهً 
 .(2)مكٌة وهذه مدنٌة ، فاستمر الحال فً َرّد علمها إلى الذي ٌمٌمها"

كان المشركون ٌسؤلون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ولت لٌام الساعة استعجاال  لال الزمخشري:" 
على سبٌل الهزء، والٌهود ٌسؤلونه امتحانا، ألن هللا تعالى عمى ولتها فً التوراة وفً كل كتاب، 

 .(1)كا وال نبٌا"فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ٌجٌبهم بؤنه علم لد استؤثر هللا به، لم ٌطلع علٌه مل
-[، أي:" وما ٌدرٌن ٖٙلوله تعالى:}َوَما ٌُْدِرٌَن لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن لَِرٌبًا{ ]األحزاب :  

 . (5)لعل زمانها لرٌب؟" -أٌها الرسول
ٌمول: وما أشعرن ٌا دمحم لعل لٌام الساعة ٌكون منن لرٌبا. لد لرب ولت  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)لٌامها، ودنا حٌن مجٌبها"
 .(ٔ)أي: أنها لرٌب" لال ٌحٌى:" 
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ثم بٌن لرسوله أنها لرٌبة الولوع، تهدٌدا للمستعجلٌن، وإسكانا  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)للممتحنٌن لرٌبا شٌبا لرٌبا. أو ألن الساعة فً معنى الٌوم، أو فً زمان لرٌب"

 
 المرآن

َ لَعََن اْلَكافِِرٌَن َوأََعدَّ لَُهْم َسِعًٌرا ) ( ٘ٙ( َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا اَل ٌَِجُدوَن َوِلًٌّا َواَل نَِصًٌرا )ٗٙ}إِنَّ َّللاَّ
ُسواَل ) َ َوأََطْعنَا الرَّ ٌْتَنَا أََطْعنَا َّللاَّ -ٗٙاب : ({ ]األحزٌَْٙٙوَم تُمَلَُّب ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر ٌَمُولُوَن ٌَالَ

ٙٙ ] 
 التفسٌر: 

إن هللا طرد الكافرٌن من رحمته فً الدنٌا واآلخرة، وأعدَّ لهم فً اآلخرة ناًرا مولدة شدٌدة 
الحرارة، ماكثٌن فٌها أبًدا، ال ٌجدون ولًٌّا ٌتوالهم وٌدافع عنهم، وال نصًٌرا ٌنصرهم، فٌخرجهم 

نادمٌن متحٌِّرٌن: ٌا لٌتنا أطعنا هللا وأطعنا من النار. ٌوم تُمَلَّب وجوه الكافرٌن فً النار ٌمولون 
 رسوله فً الدنٌا، فكنا من أهل الجنة.

َ لَعََن اْلَكافِِرٌَن{ ]األحزاب :   [، أي:" إن هللا طرد الكافرٌن من ٗٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)رحمته فً الدنٌا واآلخرة"

 .(ٗ)ٌر، وألصاهم عنه"ٌمول: "إن هللا أبعد الكافرٌن به من كل خ لال الطبري: 
 .(٘)أي : أبعدهم عن رحمته" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ٌعنى: كفار مكة" لال مماتل:"
[، أي:" وأعدَّ لهم فً اآلخرة ناًرا مولدة ٗٙلوله تعالى:}َوأََعدَّ لَُهْم َسِعًٌرا{ ]األحزاب :  

 .(2)شدٌدة الحرارة"
 .(1)ٌمول: وأعد لهم فً اآلخرة نارا تتمد وتتسعر لٌصلٌهموها" لال الطبري:" 

 .(5)ٌعنى: ولودا" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)أي : فً الدار اآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)السعٌر: النار المسعورة الشدٌدة اإلٌماد" لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)ماكثٌن فٌها أبًدا"[، أي:" ٘ٙلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]األحزاب :  
 .(ٖٔ)ٌمول: ماكثٌن فً السعٌر أبدا إلى ؼٌر نهاٌة" لال الطبري:" 
 .(ٔ)ال ٌموتون وال ٌخرجون منها" لال ٌحٌى:" 
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 .(ٕ)أي : ماكثٌن مستمرٌن ، فبل خروج لهم منها وال زوال لهم عنها" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ال ٌجدون ولًٌّا ٌتوالهم ٘ٙنَِصًٌرا{ ]األحزاب : لوله تعالى:}اَل ٌَِجُدوَن َوِلًٌّا َواَل  

 .(ٖ)وٌدافع عنهم، وال نصًٌرا ٌنصرهم"
}ال ٌجدون ولٌا{ ٌتوالهم، فٌستنمذهم من السعٌر التً أصبلهموها هللا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)}وال نصٌرا{ ٌنصرهم، فٌنجٌهم من عماب هللا إٌاهم"
 .(٘)}ال ٌجدون ولٌا{ ٌمنعهم من العذاب، }وال نصٌرا{ ٌنصرهم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)أي : ولٌس لهم مؽٌث وال معٌن ٌنمذهم مما هم فٌه " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ٌوم تُمَلَّب وجوه ٙٙلوله تعالى:}ٌَْوَم تُمَلَُّب ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر{ ]األحزاب :  

 . (2)الكافرٌن فً النار"
ال ٌجد هإالء الكافرون ولٌا وال نصٌرا فً ٌوم تملب وجوههم فً النار  ي:"لال الطبر 

 .(1)حاال بعد حال"
 .(5)أي : ٌسحبون فً النار على وجوههم ، وتلوى وجوههم على جهنم" لال ابن كثٌر:" 
معنى تملٌبها: تصرٌفها فً الجهات، كما ترى البضعة تدور فً المدر  لال الزمخشري:" 

إذا ؼلت فترامى بها الؽلٌان من جهة إلى جهة. أو تؽٌٌرها عن أحوالها وتحوٌلها عن هٌباتها. أو 
طرحها فً النار مملوبٌن منكوسٌن. وخصت الوجوه بالذكر، ألن الوجه أكرم موضع على 

 .(ٓٔ)اإلنسان من جسده"
، أى: نملب «نملب»، بمعنى تتملب. و«تملب»، على البناء للمفعول. و«تملب»ولرئ:  

 .(ٔٔ)نحن
ُسواَل{ ]األحزاب :  َ َوأََطْعنَا الرَّ ٌْتَنَا أََطْعنَا َّللاَّ [، أي:" ٌمولون ٙٙلوله تعالى:}ٌَمُولُوَن ٌَالَ

 .  (ٕٔ)الجنة" نادمٌن متحٌِّرٌن: ٌا لٌتنا أطعنا هللا وأطعنا رسوله فً الدنٌا، فكنا من أهل
}ٌمولون{ وتلن حالهم فً النار: }ٌا لٌتنا أطعنا هللا{ فً الدنٌا وأطعنا  لال الطبري:" 

رسوله فٌما جاءنا به عنه من أمره ونهٌه، فكنا مع أهل الجنة فً الجنة، ٌا لها حسرة وندامة، ما 
  .(ٖٔ)أعظمها وأجلها"

ٌمولون وهم كذلن ، ٌتمنون أن لو كانوا فً الدار الدنٌا ممن أطاع هللا  لال ابن كثٌر:"  
ٌِْه  وأطاع الرسول ، كما أخبر هللا عنهم فً حال العرصات بموله : } َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد

ٌْتَنًِ لَمْ  ٌْلَتَى لَ ُسوِل َسبٌِبل. ٌَا َو ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ َِّخْذ فبُلنًا َخِلٌبل * لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن  ٌَمُوُل ٌَا لَ أَت
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ٌَْطاُن ِلئلْنَساِن َخذُوال { ]الفرلان :  ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ َوَكاَن الشَّ [، ولال تعالى : } ُربََما 5ٕ - 2ٕالذِّ
حالتهم هذه أنهم ٌودون  [ ، وهكذا أخبر عنهم فًٌََٕودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمٌَن { ]الحجر : 

 .(ٔ)أن لو كانوا أطاعوا هللا ، وأطاعوا الرسول فً الدنٌا"
 

 المرآن
ٌِْن ِمَن اْلعََذاِب 4ٙ}َولَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّبٌِاَل ) ( َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَ

 [ 6ٙ-4ٙ({ ]األحزاب : 6ٙ)َواْلعَْنُهْم لَْعنًا َكبًٌِرا 
 التفسٌر: 

ولال الكافرون ٌوم المٌامة: ربنا إنا أَطْعنا أبمتنا فً الضبلل وكبراءنا فً الشرن، فؤزالونا عن 
ًْ عذابنا الذي تعذبنا به، واطردهم من  بهم من العذاب مثلَ طرٌك الُهدى واإلٌمان. ربنا عذِّ

 رحمتن طرًدا شدًٌدا. 
[، 2َٙربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا السَّبٌِبَل{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َولَالُوا 

أي:" ولال الكافرون ٌوم المٌامة: ربنا إنا أَطْعنا أبمتنا فً الضبلل وكبراءنا فً الشرن، فؤزالونا 
 .(ٕ)عن طرٌك الُهدى واإلٌمان"

المٌامة فً جهنم: ربنا إنا أطعنا أبمتنا فً  ولال الكافرون ٌوم لال الطبري:ٌمول: " 
الضبللة وكبراءنا فً الشرن، فؤزالونا عن محجة الحك وطرٌك الهدى واإلٌمان بن واإللرار 

  .(ٖ)بوحدانٌتن وإخبلص طاعتن فً الدنٌا"
أي : اتبعنا السادة وهم األمراء والكبراء من المشٌخة ، وخالفنا الرسل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)واعتمدنا أن عندهم شٌبا ، وأنهم على شًء فإذا هم لٌسوا على شًء"
فهذا لول األتباع من مشركً العرب من أهل مكة لالوا: }ربنا إنا أطعنا  لال مماتل:" 

ٌوم بدر فٌهم أبو جهل بن هشام، وعتبة  سادتنا{، نزلت فً اثنً عشر رجبل وهم المطعمون
وشٌبة ابنا ربٌعة، }وكبراءنا{، ٌعنً: ذوي األسنان منا فى الكفر، }فؤضلونا السبٌبل{، ٌعنً: 
المطعمٌن فً ؼزوة بدر والمستهزبٌن من لرٌش، فؤضلونا عن سبٌل الهدى، ٌعنى: عن 

 .(٘)التوحٌد"
 .(ٙ)اءنا{، أي: رءوسنا فً الشر والشرن"عن لتادة، لوله: "}ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبر 
 .(2)هم رءوس األمم الذٌن أضلوهم، لال: سادتنا وكبراءنا واحد" لال ابن زٌد:" 
 .(1)"طاوس : "}سادتنا{: ٌعنً: األشراؾ ، و}كبراءنا{: ٌعنً العلماءولال  
 .(5)}ساداتنا{: هم رإساء الكفر الذٌن لمنوهم الكفر وزٌنوه لهم" لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)لال النحاس:" وكان فً هذا زجر عن التملٌد"
  .(ٔ)«"سادة»، بكسر التاء، ألنه جمع مسلم لـ«إنا أطعنا ساداتنا"»ولرأ الحسن:  
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ٌِْن ِمَن اْلعََذاِب{ ]األحزاب :   بهم من 1ٙلوله تعالى:}َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَ [، أي:" ربنا عذِّ
ًْ عذابنا الذي تعذبنا به"  .(ٕ)العذاب مثلَ

  .(ٖ)ٌمول: عذبهم من العذاب مثلً عذابنا الذي تعذبنا" لال الطبري: ٌمول: " 
أي: عذبهم ضعفً عذاب ؼٌرهم. ولٌل: عذبهم عذاب الدنٌا واآلخرة،  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)واألول أولى"
 .(٘)أي : بكفرهم وإؼوابهم إٌانا" لال ابن كثٌر:" 
ضعفٌن ضعفا لضبلله وضعفا إلضبلله: ٌعترفون، وٌستؽٌثون،  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)وٌتمنون، وال ٌنفعهم شًء من ذلن"
 .(2)ٌعنون المادة والرءوس من كفار لرٌش" لال مماتل:" 

[، أي:" واطردهم من رحمتن طرًدا 1ٙلوله تعالى:}َواْلعَْنُهْم لَْعنًا َكبًٌِرا{ ]األحزاب : 
 . (1)شدًٌدا"

 .(5)ٌمول: واخزهم خزٌا كبٌرا" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: عظٌما، ٌعنً: اللعن على أثر اللعن" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)أي: مرة بعد مرة" لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)ومعناهما لرٌب"لال الزجاج:" .(ٕٔ)من الكثرة، «لعنا كثٌرا»ولرئ: 
، لٌدل على أشد «كبٌرا»، تكثٌرا إلعداد اللعابن. و«كثٌرا»ولرئ:  لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)اللعن وأعظمه"
عن عبٌد هللا بن أبً رافع، فً تسمٌة َمْن شهد مع علً ، رضً هللا عنه : "الحجاج بن  

عمرو بن َؼزٌَّة ، وهو الذي كان ٌمول عند اللماء : ٌا معشر األنصار ، أترٌدون أن تمولوا لربنا 
ٌِْن ِمَن اْلعَ إذا  َذاِب َواْلعَْنُهْم لمٌناه:}َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا السَّبٌِبل * َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَ

لَْعنًا َكبًٌِرا {؟"
(ٔ٘).  
 [:1ٙ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

 بٌان أن علم الساعة استؤثر هللا به فبل ٌعلم ولت مجٌبها ؼٌره. -ٔ
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 بٌان أن الساعة لرٌبة المٌام، وال منافاة بٌن لربها وعدم علم لٌامها. -ٕ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر أحوال الكافرٌن فٌها. -ٖ
وموجبة بٌان أن طاعة السادة والكبراء فً معاصً هللا ورسوله ٌعود بالوبال على فاعلٌه  -ٗ

 مشتركون، فلٌحذر المسلم ذلن. لسخط هللا وعمابه، وأن التابع والمتبوع فً العذاب
 

 المرآن
ا لَالُوا َوَكاَن ِعْنَد َّللاَِّ  ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ  َوِجًٌها }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّ

 [ 6ٙ({ ]األحزاب : 6ٙ)
 التفسٌر: 

تإذوا رسول هللا بمول أو فعل، وال تكونوا  ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال
أه هللا مما لالوا فٌه من الكذب والزور، وكان عند هللا عظٌم  ًَّ هللا موسى، فبرَّ أمثال الذٌن آذوا نب

 المدر والجاه.
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 5ٙلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األحزاب :  

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
ٌمول تعالى ذكره ألصحاب نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ورسوله"
ا لَالُوا{ ]األحزاب :   ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ [، أي:" ا 5ٙلوله تعالى:}اَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن آَذْوا ُموَسى فَبَرَّ

أه هللا مما لالوا تإذوا رسول هللا بمول أ ًَّ هللا موسى، فبرَّ و فعل، وال تكونوا أمثال الذٌن آذوا نب
 .(ٖ)فٌه من الكذب والزور"

ال تإذوا رسول هللا بمول ٌكرهه منكم، وال بفعل ال ٌحبه منكم، وال  لال الطبري: ٌمول:" 
تكونوا أمثال الذٌن آذوا موسى نبً هللا فرموه بعٌب كذبا وباطبل }فبرأه هللا مما لالوا{ فٌه من 

 .(ٗ)الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم"
 : ، لوالن-ملسو هيلع هللا ىلص-وفٌما آذوا به رسوله دمحم  

 .(٘)أحدهما : لولهم زٌد بن دمحم ، حكاه النماش
لسم لسماً فمال رجل من األنصار إن هذه المسمة ما أُرٌد بها وجه هللا فذكر -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن النبً 

لاله أبو  .(ٙ)«رحم هللا موسى لد أوذى بؤكثر من هذا فصبر »فؽضب ولال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن للنبً 
 .(2)وابل

اختلؾ أهل التؤوٌل فً األذى الذي أوذي به موسى الذي ذكره هللا فً هذا الموضع؛ و 
 على ألوال:

 .(1)أحدها : أن َرَموهُ بالسحر والجنون. حكاه الماوردي
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، ورواه أبو هرٌرة  عن رسول (ٕ)، وابن زٌد(ٔ). لاله ابن عباسبؤنه آدرالثانً : أن لوله رموه 
 .(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

لال له لومه: إنن آدر، فخرج ذات ٌوم ٌؽتسل فوضع ثٌابه على  لال ابن عباس:"
صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثٌابه وخرج ٌتبعها عرٌانا حتى انتهت به إلى مجالس بنً 

 .(ٗ)إسرابٌل، لال: فرأوه لٌس بآدر، لال: فذلن لوله: }فبرأه هللا مما لالوا{"
عباس:" كان أذاهم موسى أنهم لالوا وهللا ما ٌمنع موسى أن ٌضع ثٌابه عندنا إال لال ابن 

أنه آدر، فآذى ذلن موسى، فبٌنما هو ذات ٌوم ٌؽتسل وثوبه على صخرة، فلما لضى موسى 
ؼسله وذهب إلى ثوبه لٌؤخذه انطلمت الصخرة تسعى بثوبه وأنطلك ٌسعى فً أثرها حتى مرت 

و ٌطلبها، فلما رأوا موسى ملسو هيلع هللا ىلص متجردا ال ثوب علٌه لالوا: وهلل ما على مجلس بنً إسرابٌل وه
نرى بموسى بؤسا، وإنه لبريء مما كنا نمول له فمال هللا: }فبرأه هللا مما لالوا وكان عند هللا 

 .(٘)وجٌها{"
كان موسى رجبل شدٌد المحافظة على فرجه وثٌابه، لال: فكانوا  ولال ابن زٌد:"

ون: ما ٌحمله على ذلن إال عٌب فً فرجه ٌكره أن ٌرى، فمام ٌوما ٌؽتسل فً الصحراء ٌمول
فوضع ثٌابه على صخرة، فاشتدت بثٌابه، لال: وجاء ٌطلبها عرٌانا حتى اطلع علٌهم عرٌانا، 

 .(ٙ)فرأوه برٌبا مما لالوا، وكان عند هللا وجٌها، لال: والوجٌه فً كبلم العرب: المحب الممبول"
ً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "}ال تكونوا كالذٌن آذوا موسى{، لال: لالوا هو آدر لال: عن أب

فذهب موسى ٌؽتسل، فوضع ثٌابه على حجر فمر الحجر بثٌابه فتبع موسى لفاه، فمال: ثٌابً 
 .(2)حجر. فمر بمجلس بنً إسرابٌل، فرأوه؛ فبرأه هللا مما لالوا )وكان عند هللا وجٌها{"

إن موسى كان رجبل حٌٌا ستٌرا ال ٌرى ، أنه لال : "-ملسو هيلع هللا ىلص-لثالث: ما رواه أبو هرٌرة عن النبً ا
من جلده شىء استحٌاء منه فآذاه من آذاه من بنى إسرابٌل فمالوا ما ٌستتر هذا الستر إال من 

ا بموسى فخبل ٌوما عٌب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن هللا أراد أن ٌبربه مما لالو
وحده فوضع ثٌابه على الحجر ثم اؼتسل فلما فرغ ألبل إلى ثٌابه لٌؤخذها وإن الحجر عدا بثوبه 
فؤخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل ٌمول ثوبى حجر ثوبى حجر حتى انتهى إلى مئل من 

ثوبه فلبسه بٌن إسرابٌل فرأوه عرٌانا أحسن ما خلك هللا وأبرأه مما ٌمولون ولام الحجر فؤخذ 
وطفك بالحجر ضربا بعصاه فوهللا إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثبلثا أو أربعا أو خمسا فذلن 

ِ  لوله تعالى: ا لَالُوا َوَكاَن ِعْنَد َّللاَّ ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ  }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن آَذْوا ُموَسى فَبَرَّ
 . (1)"َوِجًٌها{

صعد موسى وهارون الجبل، فمات  الرابع : ما رواه ابن عباس عن علً رضً هللا عنه أن :"
هارون فمالت بنو إسرابٌل: أنت لتلته وكان أشد حبا لنا منن وألٌن لنا منن، فآذوه بذلن، فؤمر هللا 
المبلبكة فحملته حتى مروا به على بنً إسرابٌل، وتكلمت المبلبكة بموته، حتى عرؾ بنو 
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ابٌل أنه لد مات، فبرأه هللا من ذلن فانطلموا به فدفنوه، فلم ٌطلع على لبره أحد من خلك هللا إسر
 .(ٔ)إال الرخم؛ فجعله هللا أصم أبكم"

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن بنً إسرابٌل آذوا نبً هللا  لال الطبري:" 
ببعض ما كان ٌكره أن ٌإذى به، فبرأه هللا مما آذوه به. وجابز أن ٌكون ذلن كان لٌلهم: إنه 
أبرص. وجابز أن ٌكون كان ادعاءهم علٌه لتل أخٌه هارون. وجابز أن ٌكون كل ذلن؛ ألنه لد 

آذوه به، وال لول فً ذلن أولى بالحك مما لال هللا إنهم آذوا موسى، فبرأه ذكر كل ذلن أنهم لد 
 .(ٕ)هللا مما لالوا"

ِ َوِجًٌها{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان عند هللا عظٌم المدر 5ٙلوله تعالى:}َوَكاَن ِعْنَد َّللاَّ
 . (ٖ)والجاه"

ومنزلة عنده بطاعته  "ٌمول: وكان موسى عند هللا مشفعا فٌما ٌسؤل ذا وجه لال الطبري: 
 .(ٗ)إٌاه"

 .(٘)وكان عند هللا وجٌها{، لال: مستجاب الدعوة"عن الحسن، لوله: :"} 
عن سنان، عمن حدثه فً لوله: "}وكان عند هللا وجٌها{، لال: ما سؤل موسى علٌه  

 .(ٙ)السبلم ربه شٌبا لط إال أعطاه إٌاه إال النظر"
 

 المرآن
َ َولُولُوا لَْواًل َسِدًٌدا )  [ 4ٓ({ ]األحزاب : 4ٓ}ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 التفسٌر: 
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، اعملوا بطاعته، واجتنبوا معصٌته؛ لببل 

ا موافمًا للصواب خالًٌا من تستحموا بذلن العماب، ولولوا فً جمٌع أحوالكم وشإونكم لوال مستمٌمً 
 الكذب والباطل.

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 2ٓلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األحزاب :  
 .(2)وعملوا بشرعه"

 .(1)ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله" لال الطبري: ٌمول:" 
َ{ ]األحزاب    .(5)رالبوا هللا فً جمٌع ألوالكم وأفعالكم" [، أي:"2ٓ: لوله تعالى:}اتَّمُوا َّللاَّ
 .(5)وأفعالكم"
 .(ٓٔ)اتموا هللا أن تعصوه، فتستحموا بذلن عموبته" لال الطبري: ٌمول:" 
ً مرضٌاً  [، أي:"2ٓلوله تعالى:}َولُولُوا لَْواًل َسِدًٌدا{ ]األحزاب :   ولولوا لوالً مستمٌما

  .(ٔ)"هلل
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هللا والمإمنٌن لوال لاصدا ؼٌر جابز، حما ؼٌر  ٌمول: لولوا فً رسول لال الطبري: " 
 .(ٕ)باطل"

}وال سدٌدا{: لاصدا إلى الحك والسداد: المصد إلى الحك، والمول لال الزمخشري:" 
بالعدل. ٌمال: سدد السهم نحو الرمٌة: إذا لم ٌعدل به عن سمتها، كما لالوا: سهم لاصد، والمراد: 
نهٌهم عما خاضوا فٌه من حدٌث زٌنب من ؼٌر لصد وعدل فً المول، والبعث على أن ٌسد 

ان وسداد المول رأس الخٌر كله. والمعنى: رالبوا هللا فً حفظ لولهم فً كل باب ألن حفظ اللس
ألسنتكم، وتسدٌد لولكم، فإنكم إن فعلتم ذلن أعطاكم هللا ما هو ؼاٌة الطلبة من تمبل حسناتكم 
واإلثابة علٌها، ومن مؽفرة سٌباتكم وتكفٌرها. ولٌل إصبلح األعمال التوفٌك فً المجًء بها 

ررة للتً لبلها، بنٌت تلن على النهى عما ٌإذى رسول هللا صلى صالحة مرضٌة وهذه اآلٌة مم
هللا تعالى علٌه وسلم، وهذه على األمر باتماء هللا تعالى فً حفظ اللسان، لٌترادؾ علٌهم النهى 
واألمر، مع اتباع النهى ما ٌتضمن الوعٌد من لصة موسى علٌه السبلم، وإتباع األمر الوعد 

 .(ٖ)ذى والداعً إلى تركه"البلٌػ فٌموى الصارؾ عن األ
 .(ٗ)عن مجاهد: "}ولولوا لوال سدٌدا{، ٌمول: سدادا" 
 .(٘)عن الكلبً: "}ولولوا لوال سدٌدا{، لال: صدلا" 
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: لوال عدال وهو التوحٌد" 
 .(2)الصدق"«: السدٌد»لال لتادة:" أي: عدال، ٌعنً به: فً منطمه وفً عمله كله، و 
 .(1)ة ، لوله:"}ولولوا لوال سدٌدا{، لولوا: ال إله إال هللا"عن عكرم 
على »عن أبً موسى األشعري، لال: "صلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صبلة الظهر، ثم لال  

مكانكم اثبتوا، ثم أتى الرجال فمال: إن هللا أمرنً أن آمركم أن تتموا هللا وأن تمولوا لوال سدٌدا ثم 
 .(5)«فمال: إن هللا أمرنً أن آمركن أن تتمٌن هللا وأن تملن لوال سدٌداأتى النساء 

 
 المرآن

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد فَاَز فَْوًزا َعِظًٌما  ({ 4ٔ)}ٌُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ
 [ 4ٔ]األحزاب : 

 التفسٌر: 
لوال سدًٌدا أصلح هللا لكم أعمالكم، وؼفر ذنوبكم. ومن ٌطع هللا ورسوله فٌما إذا اتمٌتم هللا وللتم 

 أمر ونهى فمد فاز بالكرامة العظمى فً الدنٌا واآلخرة.
[، أي:" إذا اتمٌتم هللا وللتم لوال سدًٌدا 2ٔلوله تعالى:}ٌُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم{ ]األحزاب :  

 .(ٓٔ)أصلح هللا لكم أعمالكم"
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ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن: اتموا هللا ولولوا السداد من المول ٌوفمكم  الطبري:"لال  
 .(ٔ)لصالح األعمال، فٌصلح أعمالكم"

أي: ٌزن لكم أعمالكم. ولٌل: ٌصلح لكم أعمالكم: ٌتمبل منكم  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)الحسنات"
 . (ٖ)لال ابن عباس: ٌتمبل حسناتكم" 

 .(ٗ)أعمالكم بالتوحٌد" ولال مماتل: ٌعنً: ٌزكً لكم
 .(٘)ال ٌمبل العمل إال ممن لال: ال إله إال هللا مخلصا من للبه" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)إن هللا ال ٌمبل عمل عبد حتى ٌرضى لوله" لال الحسن:" 
وٌمحو عنكم الذنوب  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم{ ]األحزاب :  
 .(2)"واألوزار
 .(1)ٌمول: وٌعؾ لكم عن ذنوبكم، فبل ٌعالبكم علٌها" الطبري:"لال  
 .(5)أي: ٌسترها وٌعؾ عنها" لال السمعانً:" 
من وفمه هللا لصالح األعمال فذان دلٌل على أنه مؽفور له، ألن هللا تعالى  لال سهل:" 

 .(ٓٔ)لال: }ٌصلح لكم أعمالكم وٌؽفر لكم ذنوبكم{"
َ َوَرُسولَهُ فَمَْد فَاَز فَْوًزا َعِظًٌما{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطعِ   [، أي:" ومن 2َّٔللاَّ

 .(ٔٔ)ٌطع هللا ورسوله فٌما أمر ونهى فمد فاز بالكرامة العظمى فً الدنٌا واآلخرة"
}ومن ٌطع هللا ورسوله{ فٌعمل بما أمره به وٌنتهً عما نهاه وٌمل  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)السدٌد، فمد ظفر بالكرامة العظمى من هللا"
 .(ٖٔ)لال مماتل:" ٌمول: لد نجا بالخٌر وأصاب منه نصٌبا وافرا" 
 .(ٗٔ)أي: ظفر بالخٌر كله" لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)وهً النجاة العظٌمة من النار إلى الجنة" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن
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ٌَْن أَْن ٌَْحِمْلنََها َوأَْشفَْمَن ِمْنهَ  ا َوَحَملََها }إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَ
ْنَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهواًل{ ]األحزاب :   [ 4ٕاإْلِ

 فسٌر: الت
على  -التً ابتمن هللا علٌها المكلَّفٌن من امتثال األوامر واجتناب النواهً-إنا عرضنا األمانة 

السموات واألرض والجبال، فؤبٌن أن ٌحملنها، وخفن أن ال ٌممن بؤدابها، وحملها اإلنسان والتزم 
 بها على ضعفه، إنه كان شدٌد الظلم والجهل لنفسه.

ٌَْن أَْن ٌَْحِمْلنََها لوله تعالى:}إِنَّا   َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَؤَبَ
التً ابتمن هللا علٌها المكلَّفٌن من -[، أي:" إنا عرضنا األمانة 2َٕوأَْشفَْمَن ِمْنَها{ ]األحزاب : 

فؤبٌن أن ٌحملنها، وخفن أن على السموات واألرض والجبال،  -امتثال األوامر واجتناب النواهً
 .(ٔ)ال ٌممن بؤدابها"

واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض  
 [، على ألوال:2َٕواْلِجبَاِل{ ]األحزاب : 

ثابها، وإن أنها الفرابض، عرضها هللا على السموات واألرض والجبال، إن أدتها أأحدها : 
، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، لاله ابن عباسضٌعتها عذبها، فكرهت ذلن وعرضها على آدم فمبلها بما فٌها

، وابن (5)، وأبو العالٌة(1)، وابن زٌد(2)، والضحان(ٙ)، ولتادة(٘)، وابن جبٌر(ٗ)والحسن
 .(ٕٔ)حكاه ابن الجوزي عن الجمهور، و(ٔٔ)، وبه لال ابن لتٌبة(ٓٔ)جرٌج

لوله: "}إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال{، إن عن ابن عباس،  
أدوها أثابهم وإن ضٌعوها عذبهم، فكرهوا ذلن، وأشفموا من ؼٌر معصٌة، ولكن تعظٌما لدٌن هللا 
أن ال ٌموموا بها، ثم عرضها على آدم فمبلها بما فٌها، وهو لوله: }وحملها اإلنسان إنه كان 

 .(ٖٔ)"ظلوما جهوال{، ؼرا بؤمر هللا
عرضت على آدم، فمال: خذها بما فٌها فإن أطعت ؼفرت لن وإن  لال ابن عباس:"

عصٌت عذبتن، لال: لد لبلت، فما كان إال لدر ما بٌن العصر إلى اللٌل من ذلن الٌوم حتى 
 .(ٗٔ)أصاب الخطٌبة"

لما خلك هللا السموات واألرض والجبال، عرض األمانة علٌهن فلم  لال مجاهد:"
ٌمبلوها، فلما خلك آدم علٌه السبلم عرضها علٌه لال: ٌا رب، وما هً؟ لال: هً إن أحسنت 
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أجرتن وإن أسؤت عذبتن لال: فمد تحملت ٌا رب لال: فما كان بٌن أن تحملها إلى أن أخرج إال 
 .(ٔ)لدر ما بٌن الظهر والعصر"

عن لتادة، لوله: "}إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال{، ٌعنً به: 
الدٌن والفرابض والحدود، }فؤبٌن أن ٌحملنها وأشفمن منها{، لٌل لهن: احملنها تإدٌن حمها؟ 

نطٌك ذلن: }وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال{، لٌل له: أتحملها؟ لال: نعم، لٌل:  فملن: ال
 .(ٕ)مها؟ لال: نعم، لال هللا: إنه كان ظلوما جهوال عن حمها"أتإدي ح
إن هللا عرض علٌهن األمانة أن ٌفترض علٌهن الدٌن، وٌجعل لهن ثوابا  لال ابن زٌد:" 

وعمابا، وٌستؤمنهن على الدٌن، فملن: ال نحن مسخرات ألمرن، ال نرٌد ثوابا وال عمابا، لال 
ضها هللا على آدم، فمال: بٌن أذنً وعاتمً". لال ابن زٌد فمال هللا له: أما إذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وعر

تحملت هذا فسؤعٌنن، أجعل لبصرن حجابا إذا خشٌت أن تنظر إلى ما ال ٌحل لن، فؤرخ علٌه 
حجابه، وأجعل للسانن بابا وؼلما، فإذا خشٌت فؤؼلك، وأجعل لفرجن لباسا، فبل تكشفه إال على 

 .(ٖ)ما أحللت لن"
عن ابن أشوع فً اآلٌة، لال: "عرض علٌهن العمل وجعل لهن الثواب فضججن ثبلثة  

 .(ٗ)أٌام ولٌالٌهن، فملن: ربنا ال طالة لنا بالعمل وال نرٌد الثواب"
 .(٘)ولال أهل العلم: "األمانة لطب اإلٌمان" 

 .(ٙ): "ال إٌمان لمن ال أمانة له"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً
ومن األمانة: أن ٌكون الباطن موافما للظاهر، فكل من عمل عمبل  السمعانً:"لال  

 َ ٌخالؾ عمٌدته فمد خان هللا ورسوله. ولد لال هللا تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ
ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم{ ]األنفال :  عبد المنذر، ولد كان وضع [، نزلت فً أبً لبابة بن 2َٕوالرَّ

 .(2)أصبعه على حلمه، ٌشٌر إلى بنً النضٌر إنكم إن نزلتم فهو الذبح"
الثانً: أنها األمانات التً ٌؤتمن الناس بعضهم بعضاً علٌها وأولها ابتمان آدم ابنه لابٌل على أهله 

 . (1)، لاله السدي ، وولده حٌن أراد التوجه إلى أمر ربه فخان لابٌل األمانة فً لتل أخٌه هابٌل
روي عن السدي فً خبر ذكره عن أبً مالن وعن أبً صالح عن ابن عباس وعن مرة  

الهمدانً عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كان ال ٌولد آلدم مولود إال ولد 
معه جارٌة، فكان ٌزوج ؼبلم هذا البطن جارٌة هذا البطن اآلخر، وٌزوج جارٌة هذا البطن 

هذا البطن اآلخر، حتى ولد له اثنان، ٌمال لهما: لابٌل وهابٌل، وكان لابٌل صاحب زرع  ؼبلم
وكان هابٌل صاحب ضرع، وكان لابٌل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابٌل، وإن 
هابٌل طلب أن ٌنكح أخت لابٌل، فؤبى علٌه ولال: هً أختً ولدت معً وهً أحسن من أختن 

ؤمره أبوه أن ٌزوجها هابٌل فؤبى، وإنهما لربا لربانا إلى هللا أٌهما أحك وأنا أحك أن أتزوجها ف
بالجارٌة، وكان آدم ٌومبذ لد ؼاب عنهما، أي بمكة ٌنظر إلٌها، لال هللا آلدم: ٌا آدم هل تعلم أن 
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لً بٌتا فً األرض؟ لال: اللهم ال لال: إن لً بٌتا بمكة فؤته، فمال آدم للسماء: احفظً ولدي 
ة فؤبت، ولال لؤلرض فؤبت، فمال للجبال فؤبت، فمال لمابٌل فمال: نعم، تذهب وترجع باألمان

وتجد أهلن كما ٌسرن، فلما انطلك آدم ولربا لربانا وكان لابٌل ٌفخر علٌه فٌمول: أنا أحك بها 
منن؛ هً أختً، وأنا أكبر منن، وأنا وصً والدي، فلما لربا، لرب هابٌل جذعة سمٌنة ولرب 

ة سنبل، فوجد فٌها سنبلة عظٌمة ففركها فؤكلها، فنزلت النار فؤكلت لربان هابٌل هابٌل حزم
وتركت لربان لابٌل، فؽضب ولال: أللتلنن حتى ال تنكح أختً فمال هابٌل }إنما ٌتمبل هللا من 
المتمٌن لبن بسطت إلً ٌدن لتمتلنً ما أنا بباسط ٌدي إلٌن أللتلن إنً أخاؾ هللا رب العالمٌن ... 

لى لوله }فطوعت له نفسه لتل أخٌه{ فطلبه لٌمتله فراغ الؽبلم منه فً رءوس الجبال، وأتاه { إ
ٌوما من األٌام وهو ٌرعى ؼنمه فً جبل وهو نابم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، وتركه 
بالعراء وال ٌعلم كٌؾ ٌدفن؛ فبعث هللا ؼرابٌن أخوٌن فالتتبل فمتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم 

علٌه فلما رآه لال: }ٌاوٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً{ فهو لول  حثا
هللا تبارن وتعالى: }فبعث هللا ؼرابا ٌبحث فً األرض لٌرٌه كٌؾ ٌواري سوأة أخٌه{ فرجع آدم 
 فوجد ابنه لد لتل أخاه فذلن حٌن ٌمول: }إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال ...

 .(ٔ){ إلى آخر اآلٌة"
عن عبد هللا بن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "المتل فً سبٌل هللا ٌكفر الذنوب كلها، أو  

لال: ٌكفر كل شًء إال األمانة؛ ٌإتى بصاحب األمانة فٌمال له: أد أمانتن، فٌمول: أي رب ولد 
ة، فٌذهب به إلٌها، فٌهوي فٌها حتى ٌنتهً إلى ذهبت الدنٌا، ثبلثا. فٌمال: اذهبوا به إلى الهاوٌ

لعرها، فٌجدها هنان كهٌبتها، فٌحملها فٌضعها على عاتمه فٌصعد بها إلى شفٌر جهنم، حتى إذا 
رأى أنه لد خرج زلت، فهوى فً أثرها أبد اآلبدٌن". لالوا: واألمانة فً الصبلة واألمانة فً 

بع، فلمٌت البراء فملت: أال تسمع إلى ما ٌمول أخون الصوم واألمانة فً الحدٌث، وأشد ذلن الودا
 .(ٕ)عبد هللا؟ فمال: صدق"

ًّ بن كعب  .(ٖ)الثالث: أنها ابتمان الرجال والنساء على الفروج ، لاله أب
ًّ بن كعب:"    .(ٗ)من األمانة أن المرأة اإتمنت على فرجها" لال أب
سماء الدنٌا فؤبت ثم التً تلٌها عن أبً حازم، لال: "إن هللا عرض األمانة على روي  

حتى فرغ منها، ثم األرضٌن ثم الجبال، ثم عرضها على آدم فمال: نعم بٌن أذنً وعاتمً. فثبلث 
آمرن بهن فإنهن لن عون: إنً جعلت لن لسانا بٌن لحٌٌن فكفه عن كل شًء نهٌتن عنه، 

 .(٘)وجعلت لن فرجا ووارٌته فبل تكشفه إلى ما حرمت علٌن"
حمزة السكري أنه لال: "إنً أعلم من نفسً أنً أإدي األمانة فً مابة ألؾ  وعن أبً 

دٌنار، ومابة ألؾ دٌنار، ومابة ألؾ دٌنار إلى أن ٌنمطع النفس، ولو باتت عندي امرأة وأتمنت 
 .(ٙ)علٌها خفت أال أسلم منها"

لك من الدالبل الرابع : أن هذه األمانة هً ما أودعه هللا فً السموات واألرض والجبال والخ
على ربوبٌته أن ٌظهرونها فؤظهروها إال اإلنسان فإنه كتمها وجحدها. حكاه الماوردي عن 

 .(ٔ)بعض المتكلمٌن
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لال ابن كثٌر:" كل هذه األلوال ال تنافً بٌنها ، بل هً متفمة وراجعة إلى أنها التكلٌؾ ،  
، وإن تركها ُعولَِب ، فمبلها ولبول األوامر والنواهً بشرطها ، وهو أنه إن لام بذلن أثٌب 

ُ ، وباهلل المستعان"  .(ٕ)اإلنسان على ضعفه وجهله وظلمه ، إال َمْن وفك َّللاَّ
 وللمفسرٌن فً المراد بعرض األمانة على السموات واألرض، ثبلثة الوال: 

أحدها: أن هللا تعالى ركب العمل فً هذه األعٌان، وأفهمهن خطابه، وأنطمهن بالجواب حٌن 
ٌْنَ »ها علٌهن، ولم ٌرد بموله: عرض المخالفة، ولكن أبٌن للخشٌة والمخافة، ألن العرض كان « أَبَ

، بمعنى: خفن منها أن ال ٌإدٌنها فٌلحمهن العماب، حكاه ابن «أشفمن»تخٌٌرا ال إلزاما، و
 . (ٖ)الجوزي عن األكثرٌن

وأهل األرض وأهل الجبال من والثانً: أن المراد باآلٌة: إنا عرضنا األمانة على أهل السموات 
 .(ٗ)المبلبكة، لاله الحسن

 .(٘)لال السمعانً:" وهو مثل لوله: }واسؤل المرٌة{ أي: أهل المرٌة" 
أن هللا عز وجل  -وهللا أعلم، وهو موافك للتفسٌر  -الزجاج، لال:" حمٌمة هذه اآلٌة  الثالث: ذكره

من السماوات واألرض والجبال على ابتمن بنً آدم على ما افترضه علٌهم من طاعته، وابت
ًَ ُدَخاٌن فَمَاَل لََها َوِلؤْلَْرِض  طاعته والخضوع له، فؤعلمنا هللا أنه لال: }ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِه

ٌْنَا َطابِِعٌَن{ ]فصلت :  َ [. وأعلمنا أن من الحجارة ما ٌهبط من ٔٔابْتٌَِا َطْوًعا أَْو َكْرًها لَالَتَا أَت
ة هللا وأن الشمس والممر والنجوم والمبلبكة وكثٌرا من الناس ٌسجدون هلل. فؤعلمنا هللا أن خشٌ

السماوات واألرض والجبال لم تحتمل األمانة، أي: أدتها، وكل من خان األمانة فمد احتملها، 
مَااًل َمَع أَثْمَاِلِهم{ وكذلن كل من أثم فمد احتمل اإلثم، لال هللا عز جل: }َولٌََْحِملُنَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْ 

[. فؤعلم هللا أن من باء باإلثم ٌسمى حامبل لئلثم. فالسماوات واألرض والجبال ٖٔ]العنكبوت : 
أبٌن أن ٌحملن األمانة وأدٌنها. وأداإها طاعة هللا فٌما أمر به، والعمل به وترن المعصٌة. 

. فهذا المعنى وهللا (ٙ)«ة ولم ٌطٌعاالكافر والمنافك حمبل األمان»وحملها اإلنسان، لال الحسن: 
 .(2)أعلم"

 .(1)ولد أحسن وأجاد أبو إسحاق الزجاج فً هذا المول" لال السمعانً:" 
ْنَساُن{ ]األحزاب :   [، أي:" وحملها اإلنسان والتزم بها على 2ٕلوله تعالى:}َوَحَملََها اإْلِ
 .(5)ضعفه"

 وفً المراد باإلنسان، أربعة ألوال: 
، وحكاه ابن الجوزي عن (ٔٔ)ومماتل، (ٓٔ). لاله أبو العالٌة-علٌه السبلم-آدم أنهأحدها: 
 . (ٔ)الجمهور
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 .(ٕ) أنه آدم ثم انتملت منه إلى ولده"وحكً الماوردي عن الحسن، لال:"
بعض المفسرٌن: "إن آدم لما حضرته الوفاة لال: ٌا رب! من حكً ابن لتٌبة عن  

  .(ٖ)على جمٌع الخلك، فعرضها، فكل أباها ؼٌر ولده"أستخلؾ بعدي؟ فمٌل له: اعرض خبلفتن 
 . (ٗ)الثانً: لابٌل. فً لول السدي

 .(٘)الثالث: المنافك والمشرن، لاله الحسن
 . (ٙ)لال الحسن:" هما اللذان ظلماها، هما اللذان خاناها: المنافك والمشرن" 

 .(2)الرابع: جمٌع الناس، لاله ثعلب
[، أي:" إنه كان شدٌد الظلم والجهل 2َٕظلُوًما َجُهواًل{ ]األحزاب : لوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن  

 . (1)لنفسه"
ظلوما لنفسه بخطٌبته، جهوال بعالبة ما تحمل من الطاعة على الثواب  لال مماتل:" 
 .(5)والعماب"
 .(ٓٔ)ٌعنً: ؼرا بؤمر هللا" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)ظلوما لها، ٌعنً: األمانة، جهوال عن حمها" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)إنه كان ظلوما ظلمه نفسه فً خطٌبته، جهوال بعالبة ما تحمل" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٖٔ)}إنه كان ظلوما{ لنفسه. }جهوال{ بربه، وهذا المشرن" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنٌِ ُ اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافِمَاِت َواْلُمْشِرِكٌَن َواْلُمْشِرَكاِت َوٌَتُوَب َّللاَّ َب َّللاَّ َن َواْلُمْؤِمنَاِت }ِلٌُعَذِّ
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب :   [ 4َٖوَكاَن َّللاَّ

 التفسٌر: 
فمٌن الذٌن ٌُظهرون اإلسبلم وٌُخفون الكفر، لتكون عالبة حمل اإلنسان األمانة أن ٌعذب هللا المنا

والمنافمات، والمشركٌن فً عبادة هللا ؼٌره، والمشركات، وٌتوب هللا على المإمنٌن والمإمنات 
 بستر ذنوبهم وترن عمابهم. وكان هللا ؼفوًرا للتاببٌن من عباده، رحًٌما بهم.
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ُ اْلُمنَافِِمٌَن َوالْ   َب َّللاَّ [، 2ُٖمنَافِمَاِت َواْلُمْشِرِكٌَن َواْلُمْشِرَكاِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}ِلٌُعَذِّ
أي:" لتكون عالبة حمل اإلنسان األمانة أن ٌعذب هللا المنافمٌن الذٌن ٌُظهرون اإلسبلم وٌُخفون 

 .(ٔ)الكفر، والمنافمات، والمشركٌن فً عبادة هللا ؼٌره، والمشركات"
نة كٌما ٌعذب هللا المنافمٌن فٌها الذٌن ٌظهرون وحمل اإلنسان األما لال الطبري: ٌمول:" 

أنهم ٌإدون فرابض هللا مإمنٌن بها وهم مستسرون الكفر بها والمنافمات والمشركٌن باهلل فً 
 .(ٕ)عبادتهم إٌاه اآللهة واألوثان }والمشركات{"

: الم كً، ومعناه: كً ٌعذب هللا المنافمٌن والمنافمات -ها هنا-« البلم» لال السمعانً:" 
 .(ٖ)والمشركٌن والمشركات ٌعنً إذا خانوا"

، أي: حملها لٌعذب العاصً وٌثٌب «حمل»البلم فً}لٌعذب{ متعلمة بـ لال المرطبً:" 
أي عرضنا ، «عرضنا»المطٌع، فهً الم التعلٌل، ألن العذاب نتٌجة حمل األمانة. ولٌل بـ

األمانة على الجمٌع ثم للدناها اإلنسان لٌظهر شرن المشرن ونفاق المنافك لٌعذبهم هللا، وإٌمان 
 .(ٗ)المإمن لٌثٌبه هللا"

أي : إنما حمل ابن آدم األمانة وهً التكالٌؾ لٌعذب هللا المنافمٌن منهم  لال ابن كثٌر:" 
له وٌبطنون الكفر متابعة ألهله ، } والمنافمات ، وهم الذٌن ٌظهرون اإلٌمان خوفا من أه

َواْلُمْشِرِكٌَن َواْلُمْشِرَكاِت {، وهم الذٌن ظاهرهم وباطنهم على الشرن باهلل ، عز وجل ، ومخالفة 
 .(٘)رسله"

ٌمول: عرضنا األمانة على اإلنسان لكً ٌعذب هللا المنافمٌن والمنافمات  ولال مماتل:" 
والمشركٌن والمشركات بما خانوا األمانة وكذبوا الرسل، ونمضوا المٌثاق الذي ألروا به على 

}أَلَْسُت بَِربُِّكْم لَالُوا بَلَى{  -عز وجل -حٌن لال -علٌه السبلم -أنفسهم، ٌوم أخرجهم من ظهر آدم
 .(ٙ)[، فنمضوا هذه المعرفة وتركوا للطاعة، ٌعنى: التوحٌد"2ٕٔراؾ : ]األع

عن لتادة: "}لٌعذب هللا المنافمٌن والمنافمات والمشركٌن والمشركات{، هذان اللذان  
 .(2)خاناها"

 .(1)اللذان خاناها اللذان ظلماها: المنافك والمشرن" لال الحسن:" 
ُ َعلَى   [، أي:" وٌتوب هللا 2ٖاْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوٌَتُوَب َّللاَّ

 .(5)على المإمنٌن والمإمنات بستر ذنوبهم وترن عمابهم"
}وٌتوب هللا على المإمنٌن والمإمنات{ ٌرجع بهم إلى طاعته وأداء لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)األمانات التً ألزمهم إٌاها حتى ٌإدوها"
 .(ٔٔ)أي: ٌهدٌهم وٌرحمهم إذا أدوا األمانة" لال السمعانً:" 
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أي : ولٌرحم المإمنٌن من الخلك الذٌن آمنوا باهلل ، ومبلبكته وكتبه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)ورسله العاملٌن بطاعته"

ٌمول: ولكً ٌتوب هللا على المإمنٌن والمإمنات بما وفوا باألمانة ولم  لال مماتل:" 
 .(ٕ)ٌنمضوا المٌثاق"

 .(ٖ)لتادة: "}وٌتوب هللا على المإمنٌن والمإمنات{، هذان اللذان أدٌاها"عن  
 .(ٗ)ٌمطعه من األول، أي: ٌتوب هللا علٌهم بكل حالبالرفع « َوٌَتُوب »ولرئ الحسن 
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان هللا ؼفوًرا للتاببٌن 2ٖلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 . (٘)رحًٌما بهم"من عباده، 
  .(ٙ)}وكان هللا ؼفورا{ لذنوبهم، }رحٌما{ بهم" لال مماتل:" 
}وكان هللا ؼفورا{ لذنوب المإمنٌن والمإمنات بستره علٌها وتركه لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)عمابهم علٌها، }رحٌما{ أن ٌعذبهم علٌها بعد توبتهم منها"
 [:2ٖ-5ٙفوابد اآلٌات:]

 وجل بفعل األوامر واجتناب المناهً. وجوب تموى هللا عز -ٔ
صبلح األعمال لتثمر للعاملٌن الزكاة للنفس، وطٌب الحٌاة متولؾ على التزام الصدق فً  -ٕ

 المول والعمل وهو المول السدٌد المنافً للكذب واالنحراؾ فً المول والعمل.
 طاعة هللا ورسوله سبٌل الفوز والفبلح فً الدٌن. -ٖ
 انة وأدابها، ولم ٌخل احد من أمانة.وجوب رعاٌة األم -ٗ
وصؾ اإلنسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانة والضعؾ ؾ آٌات أخرى ٌستلزم طلب  -٘

}إِالَّ اْلُمَصلٌَِّن{ ]المعارج :  عبلج لهذه الصفات وعبلجها جاء مبٌناً فً سورة المعارج فً لوله:
 [.ٌَُٖٗحافُِظوَن{ ]المعارج : [، إلً لوله }َوالَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصبَلتِِهْم ٕٕ

 «آخر تفسٌر سورة )األحزاب(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا      
 «سبأ»تفسٌر سورة 

بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، وهً « الرابعة والثبلثون»هً السورة «: سبؤ»سورة 
. عدد آٌاتها (ٔ)«لممان» بحسب ترتٌب النزول، نزلت بعد سورة:« الثامنة والخمسون»السورة 

خمس وخمسون فى عد الشام، وأربع فى عد البالى. وكلماتها ثمانمابة وثمانون. وحروفها أربعة 
 . (ٕ)آالؾ وخمسمابة واثنا عشر

 . (ٖ)«ظن لمدبر»[، فواصل آٌاتها: ٘ٔوالمختلؾ فٌها آٌة واحدة: }َعْن ٌَِمٌٍن َوِشَماٍل{ ]سبؤ : 
 . (ٖ)«لمدبر

 :أسماء السورة 
  سورة سبأ»التولٌفً: اسمها:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، سمٌت سورة «سورة سبؤ»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 . (ٗ)[٘ٔسبؤ، الشتمالها على لصة سبؤ }لَمَْد َكاَن ِلَسبَإٍ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَة{ ]سبؤ : 

وعدم لال المهاٌمنً:" سمٌت بها، لتضمن لصتها آٌة تدل على نعٌم الجنة فً السعة  
 .(٘)الكلفة والخلو عن اآلفة وتبدٌلها بها بالنمن، لمن كفر بالمنعم، وهذا من أعظم مماصد المرآن"

 وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم ؼٌره.
لال ابن عاشور:" هذا اسمها الذي اشتهرت به فً كتب السنة وكتب التفسٌر وبٌن المراء ولم 

 .(ٙ)ألؾ على تسمٌتها فً عصر النبوءة"
  السورة ومدنٌتها:مكٌة 

 فً مكان نزول السورة، لوالن:
 .(5)، وٌحٌى بن سبلم(1)، ولتادة(2)أحدها: أنها نزلت بمكة. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)هً مكٌة بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٔٔ)السورة مكٌة باالتفاق" لال الفٌروزآبادي:" 

ٌَْن ِمْن َربَِّن ُهَو اْلَحكَّ }َوٌََرى الَِّذٌَن  الثانً: أنها مكٌة إال لوله تعالى: أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل إِلَ
، وابن (ٔ)[، نزلت فً مدٌنة. وهذا لول الضحانٙ({ ]سبؤ : َٙوٌَْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد )

 .(ٗ)، وبه لال الزمخشري(ٖ)، ومماتل(ٕ)وابن السابب
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 .(٘)، ٌعنً: مإمنً أهل الكتاب-عز وجل -{ باهللاْلِعْلمَ }َوٌََرى الَِّذٌَن أُوتُوا  لال مماتل:" 
اْلعَِزٌِز  {، إلى لوله: }}َوٌََرى الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلمَ عن مماتل أن آٌة:  لال ابن عاشور:" 

[ نزلت بالمدٌنة، ولعله بناء على تؤوٌلهم أهل العلم إنما ٌراد بهم أهل الكتاب ٙ{ ]سبؤ: اْلَحِمٌدِ 
 .(ٙ)مثل عبد هللا بن سبلم. والحك أن الذٌن أوتوا العلم هم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" الذٌن أسلموا

 األحزاب»مع سورة « سبأ»مناسبة سورة:» 
 بما لبلها:« سبؤ»وجه اتصال سورة 

إن الصفات التً أجرٌت على هللا فً مفتتحها تشاكل الصفات التً نسبت إلٌه فً مختتم  -ٔ
 السورة السالفة.

السورة السابمة ذكر سإال الكفار عن الساعة استهزاء، وهنا حكى عنهم إنكارها  إنه فً -ٕ
 .(2)صرٌحا، وطعنهم على من ٌمول بالبعث، ولال هنا ما لم ٌمله هنان

 أؼراض السورة ومماصدها 
المماصد الكلٌة التً تضمنتها السورة هً موضوعات العمٌدة الربٌسة: توحٌد هللا، إن 

 :عتماد بالبعث. وتفصٌل ما تضمنته السورة من مماصد وفك التالًواإلٌمان بالوحً، واال
إبطال لواعد الشرن وأعظمها إشران آلهة مع هللا، وإنكار البعث، فابتدأ سبحانه السورة  -ٔ

بدلٌل على انفراده تعالى باإللهٌة، ونفً اإللهٌة عن األصنام، ونفً أن تكون األصنام 
 .شفعاء لعبادها

 .سورة على لضٌة البعث والجزاءالتركٌز األكبر فً ال -ٕ
إثبات إحاطة علم هللا بما فً السماوات وما فً األرض، فما ٌخبر به فهو والع، ومن  -ٖ

 .ذلن إثبات البعث والجزاء
إثبات صدق النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌما أخبر به، وصدق ما جاء به المرآن، وأن المرآن شهد به  -ٗ

  .علماء أهل الكتاب
 .منكري النبوةإلزام الحجة على  -٘
 .علٌهما السبلم وسلٌمان داود بٌان معجزات -ٙ
تمرٌر سنة من سنن هللا فً عباده، وهً أن النعم التً ٌمنحها هللا عباده، إنما تدوم بشكر  -4

المنعم، وشكر المنعم إنما ٌكون بفعل ما أمر به، وترن ما نهى عنه، واالهتداء بهدٌه، 
أعرض اإلنسان عن هدي ربه، بفعله ما نهى هللا وأن النعم تتحول إلى نمم وهبلن، إذا 

عنه، وتركه ما أمره هللا به، وسلوكه سبٌل المفسدٌن والمكذبٌن والضالٌن، كما حصل 
 .مع لوم سبؤ

تهدٌد المشركٌن وموعظتهم بما حل ببعض األمم المشركة من لبل، وأن َجْعلَهم هلل  -6
ا نعمة هللا واتموه، فؤوتوا خٌر شركاء كفران لنعمة الخالك؛ فضرب لهم المثل بمن شكرو

وسلٌمان، وبمن كفروا باهلل فسلطت  داود الدنٌا واآلخرة، وسخرت لهم الخٌرات مثل
 .علٌه الببلٌا فً الدنٌا، وأعد لهم العذاب فً اآلخرة مثل سبؤ

 .التحذٌر من تؽرٌر الشٌطان، وأنه عدو لئلنسان -6
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هما لِوام الحكم والجزاء عند  -األوالدال األموال وال -بٌان أن اإلٌمان والعمل الصالح  -ٓٔ
 .هللا
بٌان أنه ما من لوة فً األرض وال فً السماء تعصم من بطش هللا، وما من شفاعة  -ٔٔ

 .عنده إال بإذنه
 .وعد المنفمٌن والمصدلٌن باإلخبلؾ -ٕٔ
 .تبشٌر المإمنٌن بالنعٌم الممٌم -ٖٔ
 .(ٔ)بٌان أن العودة إلى الحٌاة بعد الممات لتدارن ما فات أمر محال -ٗٔ

 :فضابل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

من لرأ سورة سبؤ لم ٌبك نبً وال رسول »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -
 .(ٕ)«إال كان ٌوم المٌامة له رفٌما ومصافحا

والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن
ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َولَهُ اْلَحْمُد فًِ اآْلِخَرِة  َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 [ٔ({ ]سبأ : ٔ)
 التفسٌر: 

الثناء على هللا بصفاته التً كلُّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، 
الذي له ملن ما فً السموات وما فً األرض، وله الثناء التام فً اآلخرة، وهو الحكٌم فً فعله، 

 الخبٌر بشإون خلمه.
ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]سبؤ :   [، أي:" الثناء ٔلوله تعالى:}اْلَحْمُد ّلِِلَّ

على هللا بصفاته التً كلُّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، الذي له 
 .(ٔ)ملن ما فً السموات وما فً األرض"

تعالى ذكره: الشكر الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالن ٌمول  لال الطبري:" 
جمٌع ما فً السماوات السبع وما فً األرضٌن السبع دون كل ما ٌعبدونه، ودون كل شًء سواه 

 .(ٕ)ال مالن لشًء من ذلن ؼٌره، فالمعنى الذي هو مالن جمٌعه "
ٌخبر تعالى عن نفسه الكرٌمة : أن له الحمَد المطلك فً الدنٌا واآلخرة ؛  لال ابن كثٌر:" 

ألنه المنعم المتفضل على أهل الدنٌا واآلخرة ، المالن لجمٌع ذلن ، الحاكم فً جمٌع ذلن ، كما 
ُ ال إِلَهَ إاِل ُهَو لَهُ اْلَحْمُد فًِ األولَى َواآلِخَرةِ َولَهُ اْلُحْكمُ  ٌِْه تُْرَجعُوَن { ]المصص  لال : } َوُهَو َّللاَّ َوإِلَ

ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ السََّمَواِت َوَما فًِ األْرِض { أي : الجمٌع 2ٓ:  [ ؛ ولهذا لال هاهنا : } اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 .(ٖ)["ٖٔملكه وعبٌده وتحت لهره وتصرفه ، كما لال : } َوإِنَّ لَنَا لآَلِخَرةَ َواألولَى { ]اللٌل : 

 -عز وجل -وذلن أن كفار مكة لما كفروا بالبعث، حمد الرب نفسه لال لال مماتل:" 
 .(ٗ)}الحمد هلل الذي له ما فً السماوات وما فً األرض{، من الخلك"

 .(٘)حمد نفسه وهو أهل الحمد" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)وهللا المحمود فً الدنٌا واآلخرة" لال الزجاج:" 
ما فً السماوات واألرض كله نعمة من هللا، وهو الحمٌك بؤن ٌحمد  لال الزمخشري:" 

وٌثنى علٌه من أجله، ولما لال الحمد هلل ثم وصؾ ذاته باإلنعام بجمٌع النعم الدنٌوٌة، كان معناه: 
أنه المحمود على نعم الدنٌا، كما تمول: احمد أخان الذي كسان وحملن، ترٌد: احمده على كسوته 

 .(2)وحمبلنه"
 .(1)[، أي:" وله الثناء التام فً اآلخرة"ٔوله تعالى:}َولَهُ اْلَحْمُد فًِ اآْلِخَرةِ{ ]سبؤ : ل 
ٌمول: وله الشكر الكامل فً اآلخرة كالذي هو له ذلن فً الدنٌا العاجلة؛  لال الطبري:" 

 ألن منه النعم كلها على كل من فً السماوات واألرض فً الدنٌا، ومنه ٌكون ذلن فً اآلخرة
فالحمد هلل خالصا دون ما سواه فً عاجل الدنٌا وآجل اآلخرة ألن النعم كلها من لبله ال ٌشركه 

 .(5)فٌها أحد من دونه"
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ِ الَِّذي  لال مماتل:"  ٌعنً: ٌحمده أولٌاإه فً اآلخرة إذا دخلوا الجنة فمالوا: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ
ِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا{ ]األعراؾ : 2َٗصَدلَنَا َوْعَده{ ]الزمر :   .(ٔ)["ٖٗ[، }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .(ٕ)فهو المعبود أبدا ، المحمود على طول المدى" لال ابن كثٌر:" 
ِ الَِّذي َصَدلَنَا  لال الزجاج:"  حمده فً اآلخرة ٌدل علٌه لول أهل الجنة: }َولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ٌُْث نََشاُء{ ]الزمر :  أُ ِمَن اْلَجنَِّة َح  .(ٖ)[، أي: أورثنا أرض الجنة"2َٗوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اأْلَْرَض نَتَبَوَّ
ول عبادة مكلؾ بها، والثانً فً حاشٌته:" الفرق بٌن الحمدٌن: أن األ لال ابن المنٌر 

ؼٌر مكلؾ به وال متكلؾ، وإنما هو فً النشؤة الثانٌة كالجلٌات فً النشؤة األولى، ولذلن لال 
وإال فالنعمة األولى كالثانٌة بفضل « ٌلهمون التسبٌح كما ٌلهمون النفس»علٌه الصبلة والسبلم 

 .(ٗ)من هللا تعالى على عباده، ال عن استحماق"
[، أي:" وهو الحكٌم فً فعله، الخبٌر بشإون ٔلى:}َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر{ ]سبؤ : لوله تعا 

 .(٘)خلمه"
وهو الحكٌم فً تدبٌره خلمه وصرفه إٌاهم فً تمدٌره، خبٌر بهم وبما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)ٌصلحهم، وبما عملوا وما هم عاملون، محٌط بجمٌع ذلن"
} َوُهَو اْلَحِكٌُم { أي : فً ألواله وأفعاله وشرعه ولََدره ، } اْلَخبٌُِر {  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)الذي ال تخفى علٌه خافٌة ، وال ٌؽٌب عنه شًء "
 .(1)}وهو الحكٌم{ فً أمره، أحكم كل شًء. }الخبٌر{ بخلمه" لال ٌحٌى:" 
 .(5)}وهو الحكٌم{: حكم البعث، }الخبٌر{ به " لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)حكٌم فً أمره، خبٌر بخلمه" لتادة:"لال  

 
 المرآن

حِ  ٌُم }ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ اأْلَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها َوُهَو الرَّ
 [ٕ({ ]سبأ : ٕاْلؽَفُوُر )

 التفسٌر:  
ٌخرج منها من النبات والمعادن والمٌاه،  ٌعلم كل ما ٌدخل فً األرض من لطرات الماء، وما

وما ٌنزل من السماء من األمطار والمبلبكة والكتب، وما ٌصعد إلٌها من المبلبكة وأفعال الخلك. 
 وهو الرحٌم بعباده فبل ٌعاجل عصاتهم بالعموبة، الؽفور لذنوب التاببٌن إلٌه المتوكلٌن علٌه.

[، أي:" ٌعلم كل ما ٌدخل ْٕرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها{ ]سبؤ : لوله تعالى:}ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ اأْلَ  
 .(ٔٔ)فً األرض من لطرات الماء، وما ٌخرج منها من النبات والمعادن والمٌاه"
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ٌعلم ما ٌدخل األرض وما ٌؽٌب فٌها من شًء، وما ٌخرج من  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(ٔ)األرض"
 :(ٕ)ً اأْلَْرِض{، أي: ٌدخل وٌؽٌب فٌها لال طرفة}ٌَْعلَُم ما ٌَِلُج فِ  لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٖ)رأٌت الموافً ٌتّلجن موالجا ... تضاٌك عنها أن تولّجها اإلبر""
 .(ٗ)لال ابن لتٌبة:" }ما ٌلج فً األرض{ أي ٌدخل. }وما ٌعرج فٌها{ أي: ٌصعد" 
أي: ما ٌدخل فً األرض وما ٌخرج منها. ما ٌدخل فً األرض من لطر  لال الزجاج:" 

 .(٘)وؼٌره، وما ٌخرج منها من زرع وؼٌره"
أي : ٌعلم عدد المطر النازل فً أجزاء األرض ، والحب المبذور  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)والكامن فٌها ، وٌعلم ما ٌخرج من ذلن : عدده وكٌفٌته وصفاته"
[، أي:" وما ٌنزل من السماء ٌَْٕنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوَما  

 .(2)من األمطار والمبلبكة والكتب، وما ٌصعد إلٌها من المبلبكة وأفعال الخلك"
ٌعنً: وما ٌصعد فً السماء، وذلن خبر من هللا أنه العالم الذي ال ٌخفى  لال الطبري:" 

 .(1)ات واألرض، مما ظهر فٌها وما بطن"علٌه شًء فً السماو
} َوَما ٌَنزُل ِمَن السََّماِء { أي : من لطر ورزق ، } َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها { أي  لال ابن كثٌر:" 

 .(5): من األعمال الصالحة وؼٌر ذلن"
ما ٌصعد فٌها، ٌمال: عرج ٌعرج إذا صعد،  ""}َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها{:  لال الزجاج: 

من هذا، وٌمال: عرج ٌعرج، إذا صار ذا عرج، وعرج ٌعرج، إذا ؼمز  -الدرج  -والمعارج 
 .(ٓٔ)من شًء أصابه"

ِحٌُم اْلؽَفُوُر{ ]سبؤ :   [، أي:" وهو الرحٌم بعباده فبل ٌعاجل ٕلوله تعالى:}َوُهَو الرَّ
 .(ٔٔ)التاببٌن إلٌه المتوكلٌن علٌه"عصاتهم بالعموبة، الؽفور لذنوب 

وهو الرحٌم بؤهل التوبة من عباده أن ٌعذبهم بعد توبتهم، الؽفور لذنوبهم  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)إذا تابوا منها"

أي : الرحٌم بعباده فبل ٌعاجل ُعصاتهم بالعموبة ، الؽفور عن ذنوب  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)عباده التاببٌن إلٌه المتوكلٌن علٌه "

 [:ٕ-ٔفوابد اآلٌتٌن:]
 وجوب حمد هللا تعالى وشكره بالملب واللسان والجوارح واألركان. -ٔ
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 بٌان أن الحمد ال ٌصح إال مع ممتضٌه من الجبلل والجمال. -ٕ
 ال ٌحمد فً اآلخرة إال هللا سبحانه وتعالى. -ٖ
 بٌان علم هللا تعالى بالظواهر والبواطن فً كل خلمه. -ٗ
  تعالى فً ربوبٌته وألوهٌته.تمرٌر توحٌد هللا -٘
 

 المرآن
ٌِْب اَل ٌَْعُزُب عَ  ٍة }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا اَل تَأْتٌِنَا السَّاَعةُ لُْل بَلَى َوَربًِّ لَتَأْتٌَِنَُّكْم َعاِلِم اْلؽَ ْنهُ ِمثْمَاُل َذرَّ

( ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن َٖواَل أَْكبَُر إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن )فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض َواَل أَْصؽَُر ِمْن َذِلَن 
اِلَحاِت أُولَبَِن لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم )  [ٗ-ٖ({ ]سبأ : ٗآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 التفسٌر: 
ٌنَّكم، : بلى وربً لتؤت-أٌها الرسول-ولال الكافرون المنكرون للبعث: ال تؤتٌنا المٌامة، لل لهم 

ولكن ال ٌعلم ولت مجٌبها أحد سوى هللا عبلم الؽٌوب، الذي ال ٌؽٌب عنه وزن نملة صؽٌرة فً 
السموات واألرض، وال أصؽر من ذلن وال أكبر إال هو مسطور فً كتاب واضح، وهو اللوح 
ة المحفوظ؛ لٌثٌب الذٌن صدَّلوا باهلل، واتَّبَعوا رسوله، وعملوا الصالحات. أولبن لهم مؽفر

 لذنوبهم ورزق كرٌم، وهو الجنة.
[، أي:" ولال الكافرون ٖلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا اَل تَؤْتٌِنَا السَّاَعةُ{ ]سبؤ :  

 .(ٔ)المنكرون للبعث: ال تؤتٌنا المٌامة"
وٌستعجلن ٌا دمحم الذٌن جحدوا لدرة هللا على إعادة خلمه بعد فنابهم  لال الطبري:" 

بهٌبتهم التً كانوا بها من لبل فنابهم من لومن بمٌام الساعة؛ استهزاء بوعدن إٌاهم وتكذٌبا 
 .(ٕ)لخبرن"
لولهم: }ال تؤتٌنا الساعة{، نفى للبعث وإنكار لمجًء الساعة. أو  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)«"متى هذا الوعد»وعدوه من لٌامها على سبٌل الهزء والسخرٌة، كمولهم: استبطاء لما لد 
: ألسم باهلل -أٌها الرسول-لل لهم[، أي:" ٖلوله تعالى:}لُْل بَلَى َوَربًِّ لَتَؤْتٌَِنَُّكْم{ ]سبؤ :  

 .(ٗ)"العظٌم لتؤتٌنكم الساعة، فإنها والعة ال محالة
 .(٘)لل لهم: بلى تؤتٌكم وربً، لسما به لتؤتٌنكم الساعة" لال الطبري:أي:" 
هذه إحدى اآلٌات الثبلث التً ال رابع لهن ، مما أمر هللا رسولَه صلى  لال ابن كثٌر:" 

ا أنكره َمْن أنكره من أهل الكفر والعناد  هللا علٌه وسلم أن ٌمسم بربه العظٌم على ولوع المعاد لَمَّ
: } َوٌَْستَْنبِبُونََن أََحكٌّ ُهَو لُْل إِي َوَربًِّ إِنَّهُ لََحكٌّ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن { ، فإحداهن فً سورة ٌونس 

[ ، والثانٌة هذه : } َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ال تَؤْتٌِنَا السَّاَعةُ لُْل بَلَى َوَربًِّ لَتَؤْتٌَِنَُّكْم { ، ٖ٘]ٌونس : 
الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن لَْن ٌُْبعَثُوا لُْل بَلَى َوَربًِّ لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّإنَّ بَِما َعِمْلتُْم  والثالثة فً التؽابن : } َزَعمَ 

ِ ٌَِسٌٌر { ]التؽابن :  [ ، فموله : } لُْل بَلَى َوَربًِّ لَتَؤْتٌَِنَُّكْم {، ثم وصفه بما ٌإكد ذلن 2َوَذِلَن َعلَى َّللاَّ
ةٍ فًِ السََّمَواِت َوال فًِ األْرِض َوال أَْصؽَُر ِمْن وٌمرره : } َعاِلِم الْ  ٌِْب ال ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَاُل َذرَّ ؽَ

 .(ٙ)َذِلَن َوال أَْكبَُر إاِل فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن {"
على معنى: أن لٌس األمر إال إتٌانها، ثم « بلى»أوجب ما بعد النفً بـ لال الزمخشري:" 

أعٌد إٌجابه مإكدا بما هو الؽاٌة فً التوكٌد والتشدٌد، وهو التوكٌد بالٌمٌن باهلل عز وجل، ثم أمد 
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التوكٌد المسمً إمدادا بما أنبع الممسم به من الوصؾ بما وصؾ به، إلى لوله لٌجزي ألن عظمة 
به تإذن بموة حال الممسم علٌه وشدة ثباته واستمامته، ألنه بمنزلة االستشهاد على  حال الممسم

األمر، وكلما كان المستشهد به أعلى كعبا وأبٌن فضبل وأرفع منزلة، كانت الشهادة ألوى وآكد، 
 .(ٔ)والمستشهد علٌه أثبت وأرسخ"

ٌِْب اَل ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَالُ   ةٍ فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}َعاِلِم اْلؽَ َذرَّ
هو جل وعبل العالُم بما خفً عن األبصار، وؼاب عن األنظار، ال ٌؽٌب عنه ممدار  [، أي:"ٖ

 .(ٕ)"وزن الذرة فً العالم العلوي أو السفلً
ولكنه ال ٌعلم ولت مجٌبها أحد سوى عبلم الؽٌوب، الذي ال ٌؽٌب  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)عنه شًء من زنة ذرة فما فولها فما دونها، أٌن كان فً السماوات وال فً األرض"
ةٍ{، أي: ال ٌشذّ وال ٌؽٌب مثمال ذرة، أي: زنة  لال أبو عبٌدة:"  }ال ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْماُل َذرَّ

 .(ٗ)ذرة"
}ال ٌعزب{: بالضم والكسر فً الزاى، من :العزوب، وهو البعد.  الزمخشري:"لال  

 .(٘)ٌمال: روض عزٌب: بعٌد من الناس مثمال ذرة ممدار أصؽر نملة ذلن إشارة إلى مثمال ذرة"
 .(٘)ذرة"

لال ابن لتٌبة:" }ال ٌعزب عنه{ ال ٌبعد. }مثمال ذرة{ أي وزن ذرة، وهً: النملة  
 .(ٙ)الحمراء الصؽٌرة"

 .(2)ابن عباس، لوله: "}ال ٌعزب عنه{، ٌمول: ال ٌؽٌب عنه"عن  
 .(1)عن مجاهد : }ال ٌعزب عنه{، لال: ال ٌؽٌب" 
وال  [، أي:"ٖلوله تعالى:}َواَل أَْصؽَُر ِمْن َذِلَن َواَل أَْكبَُر إاِلَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]سبؤ :  

 .(5)"و فً اللوح المحفوظأصؽر من الذرة واال أكبر منها إال وٌعلمه هللا تعالى وه
ٌمول: وال ٌعزب عنه أصؽر من مثمال ذرة }وال أكبر{ منه }إال{ هو لال الطبري: " 

مثبت فً كتاب ٌبٌن للناظر فٌه أن هللا تعالى ذكره لد أثبته وأحصاه وعلمه فلم ٌعزب عن 
 .(ٓٔ)علمه"

اِلَحاِت{ ]سبؤ : لوله تعالى:}ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا   [، أي:" لٌثٌب الذٌن ٗالصَّ
 .(ٔٔ)صدَّلوا باهلل، واتَّبَعوا رسوله، وعملوا الصالحات"

ٌمول:" أثبت ذلن فً الكتاب المبٌن كً ٌثٌب الذٌن آمنوا باهلل ورسوله لال الطبري:  
 .(ٕٔ)وعملوا بما أمرهم هللا ورسوله به وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم"
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دخلت جوابا لموله: }لل بلى وربً لتؤتٌنكم{ للمجازاة، أي: من « البلم» " الزجاج:لال  
 .(ٔ)أجل المجازاة بالثواب والعماب"

ثم بٌن حكمته فً إعادة األبدان ولٌام الساعة بموله : } ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن  لال ابن كثٌر:" 
اِلَحاِت..{"  .(ٕ)آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

[، أي:" أولبن لهم مؽفرة لذنوبهم ٗتعالى:}أُولَبَِن لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم{ ]سبؤ : لوله  
 .(ٖ)ورزق كرٌم، وهو الجنة"

ٌمول جل ثناإه: لهإالء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات مؽفرة من ربهم  لال الطبري:" 
 .(ٗ)لذنوبهم وعٌش هنًء ٌوم المٌامة فً الجنة"

 .(٘)بٌن هللا أن جزاءهم المؽفرة وهً التؽطٌة على الذنوب" " لال الزجاج: 
 .(ٙ)عن لتادة: "}أولبن لهم مؽفرة{ لذنوبهم، }ورزق كرٌم{: فً الجنة" 

 
 المرآن

 [٘({ ]سبأ : ٘}َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آٌَاتِنَا ُمعَاِجِزٌَن أُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِلٌٌم )
 التفسٌر: 
سعوا فً الصّدِ عن سبٌل هللا وتكذٌب رسله وإبطال آٌاتنا مشالٌن هللا مؽالبٌن أمره، أولبن والذٌن 

 لهم أسوأ العذاب وأشده ألًما.
[، أي:" والذٌن سعوا فً الصّدِ ٘لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آٌَاتِنَا ُمعَاِجِزٌَن{ ]سبؤ :  

 .(2)لٌن هللا مؽالبٌن أمره"عن سبٌل هللا وتكذٌب رسله وإبطال آٌاتنا مشا
 .(1)أي : سعوا فً الصد عن سبٌل هللا وتكذٌب رسله" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)}ُمعاِجِزٌَن{، أي: مسابمٌن، }سعوا{: كذّبوا" لال أبو عبٌدة:" 
لال ابن لتٌبة:" }معاجزٌن{ أي: مسابمٌن. ٌمال: ما أنت بمعاجزي، أي بمسابمً. وما  

 .(ٓٔ)وفابتً"أنت بمعجزي، أي سابمً 
 .(ٔٔ)والذٌن سعوا فً آٌاتنا معاجزٌن{، لال: أي: ال ٌعجزون" عن لتادة:"} 
 .(ٕٔ)«معجزٌن»ولرئ: 
[، أي:" أولبن لهم أسوأ العذاب ٘لوله تعالى:}أُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِلٌٌم{ ]سبؤ :  

 .(ٖٔ)وأشده ألًما"
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أي : لٌنعم السعداء من المإمنٌن ، وٌعذب األشمٌاء من الكافرٌن ، كما  لال ابن كثٌر:" 
[ ، ٕٓلال : } ال ٌَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهُم اْلفَابُِزوَن { ]الحشر : 

اِلَحا ِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ األْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن ولال تعالى : } أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اِر { ]ص :   .(ٔ)["1َٕكاْلفُجَّ

 .(ٕ)الرجز: هو العذاب األلٌم الموجع" لال لتادة:" 
 .(ٖ)، بالرفع والجر«ألٌم» ولرئ: 

 
 المرآن

ٌَْن ِمْن َربَِّن  ُهَو اْلَحكَّ َوٌَْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد }َوٌََرى الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل إِلَ
 [ٙ({ ]سبأ : ٙ)

 التفسٌر: 
وٌعلم الذٌن أُعطوا العلم أن المرآن الذي أُنزل إلٌن من ربن هو الحك، وٌرشد إلى طرٌك هللا، 

 وشرعه.العزٌز الذي ال ٌؽالَب وال ٌمانع، بل لهر كل شًء وؼلبه، المحمود فً ألواله وأفعاله 
{ ]سبؤ :   ٌَْن ِمْن َربَِّن ُهَو اْلَحكَّ [، ٙلوله تعالى:}َوٌََرى الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل إِلَ

 .(ٗ)أي:" وٌعلم الذٌن أُعطوا العلم أن المرآن الذي أُنزل إلٌن من ربن هو الحك"
أثبت ذلن فً كتاب مبٌن لٌجزي الذٌن آمنوا والذٌن سعوا فً آٌاتنا  لال الطبري:ٌمول:" 

ما لد بٌن لهم، ولٌرى الذٌن أوتوا العلم، وهم: مسلمة أهل الكتاب كعبد هللا بن سبلم، ونظرابه 
، ٌمول: ولٌرى هإالء الذٌن أوتوا العلم بكتاب -الذٌن لد لرءوا كتب هللا التً أنزلت لبل الفرلان

 .(٘)التوراة الكتاب الذي أنزل إلٌن ٌا دمحم من ربن هو الحك"هللا الذي هو 
وٌعلم أولو العلم، ٌعنى: أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن ٌطؤ أعمابهم من  لال الزمخشري:" 

أمته. أو علماء أهل الكتاب الذٌن أسلموا مثل كعب األحبار وعبد هللا ابن سبلم رضى هللا عنهما. 
 .(ٙ)... الحك" الذي أنزل إلٌن

أي ٌعلم أولو العلم من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن ٌشاٌعهم من علماء  لال أبو السعود:" 
األمة أو من آمن من علماء أهل الكتاب كعبد هللا بن سبلم وكعب وأضرابهما رضى هللا عنهم 

 .(2)}الذى أنزل إلٌن من ربن{ أي: المرآن }هو الحك{"
}وٌرى الذٌن أوتوا العلم{، لال بعضهم: هذا فً مإمنً أهل الكتاب مثل  ً:"لال السمعان 

عبد هللا بن سبلم وؼٌره، والصحٌح أن اآلٌة فً الذٌن آمنوا بالنبً من أهل مكة وؼٌرهم، وهو 
بمكة؛ ألن السورة مكٌة، وعبد هللا بن سبلم وأشباهه إنما آمنوا بالمدٌنة، ولوله: }الذي أنزل إلٌن 

 .(1)و الحك{ ٌعنً: أنه من هللا تعالى"من ربن ه
ههنا علماء إلٌهود الذٌن آمنوا بالنبً علٌه السبلم، منهم: كعب األحبار  لال الزجاج:" 

 .(5)وعبد هللا بن سبلم"
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عن الضحان، لوله :"}وٌرى الذٌن أوتوا العلم{، لال: الذٌن أوتوا الحكمة من لبل لال:  
 .(ٔ)ٌعنً المإمنٌن من أهل الكتاب"

وروي عن لتادة:"}وٌرى الذٌن أوتوا العلم الذي أنزل إلٌن من ربن هو الحك{، لال:  
 .(ٕ)أصحاب دمحم"

هذه حكمة أخرى معطوفة على التً لبلها ، وهً أن المإمنٌن بما أنزل  لال ابن كثٌر:" 
هللا  على الرسل إذا شاهدوا لٌام الساعة ومجازاة األبرار والفجار بالذي كانوا لد علموه من كتب

فً الدنٌا رأوه حٌنبذ عٌن الٌمٌن ، وٌمولون ٌومبذ أًٌضا : } لَمَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّكِ { 
ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن { ]ٌس : ٖٗ]األعراؾ :  [ ، } لَمَْد ٕ٘[ ، وٌمال أًٌضا : } َهَذا َما َوَعَد الرَّ

ِ إِلَى ٌَ  [ ، } َوٌََرى الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ْٙ٘وِم اْلبَْعِث فََهَذا ٌَْوُم اْلبَْعِث { ]الروم : لَبِثْتُْم فًِ ِكتَاِب َّللاَّ
ٌَْن ِمْن َربَِّن ُهَو اْلَحكَّ َوٌَْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد{ "  .(ٖ)الَِّذي أُنزَل إِلَ

[، أي:" وٌرشد إلى طرٌك هللا، ٙ{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوٌَْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌدِ  
العزٌز الذي ال ٌؽالَب وال ٌمانع، بل لهر كل شًء وؼلبه، المحمود فً ألواله وأفعاله 

 .(ٗ)وشرعه"
ٌمول: وٌرشد من اتبعه وعمل بما فٌه إلى سبٌل هللا العزٌز فً انتمامه من  لال الطبري:" 

ه لدٌهم. وإنما ٌعنً أن الكتاب الذي أنزل على دمحم أعدابه الحمٌد عند خلمه، فؤٌادٌه عندهم ونعم
 .(٘)ٌهدي إلى اإلسبلم"

الصراط: الطرٌك، أي: وٌهدي إلى طرٌك العزٌز فً ملكه الحمٌد عند  لال الشوكانً:" 
 .(ٙ)خلمه، والمراد: أنه ٌهدي إلى دٌن هللا وهو التوحٌد"

ٌعنً: أن المرآن الذي أنزله هللا ٌهدي إلى صراط العزٌز الحمٌد، وهو  لال السمعانً:" 
 .(2)هللا تعالى"
العزٌز هو : المنٌع الجناب، الذي ال ٌُؽالب وال ٌَُمانع ، بل لد لهر كل  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)شًء ، الحمٌد فً جمٌع ألواله وأفعاله وشرعه ، ولدره ، وهو المحمود فً ذلن كله"
 [:ٙ-ٖاآلٌات:]فوابد 

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بعد تمرٌر توحٌد األلوهٌة. -ٔ
 تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر وكتابة األعمال واألحداث فً اللوح المحفوظ. -ٕ
 طلب شهادة أهل الكتاب على صحة اإلسبلم والحصول علٌها لموافمة التوراة للمرآن. -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم ودلٌلها الممرر لها.تمرٌر النبوة إذ المرآن فرع نبوة الر -ٗ  سول َصلَّى هللاُ َعلَ
 
 

 المرآن
ٍق إِنَُّكْم لَِفً َخلْ  ْلتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ ({ 4ٍك َجِدٌٍد )}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل ٌُنَبِّبُُكْم إَِذا ُمّزِ

 [4]سبأ : 
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 التفسٌر: 
استهزاء: هل ندلكم على رجل )ٌرٌدون محمًدا صلى هللا علٌه ولال الذٌن كفروا بعضهم لبعض 

ق، إنكم ستُحٌون وتُبعثون من لبوركم؟  وسلم( ٌخبركم أنكم إذا متم وتفرلت أجسامكم كل تفرُّ
[، أي:" ولال الذٌن كفروا بعضهم لبعض 2لوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]سبؤ :  
 .(ٔ)استهزاء"
ولال الذٌن كفروا باهلل وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص متعجبٌن من وعده إٌاهم  "لال الطبري: ٌمول: 

 .(ٕ)البعث بعد الممات بعضهم لبعض"
 .(ٖ)لال مماتل:" }ولال الذٌن كفروا{ بالبعث: أبو سفٌان، لال لكفار مكة" 
 .(ٗ)هذا لول المشركٌن الذٌن ال ٌإمنون بالبعث" لال الزجاج:" 
[، أي:" هل ندلكم على رجل )ٌرٌدون 2تعالى:}َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل ٌُنَبِّبُُكْم{ ]سبؤ : لوله  

 .(٘)محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص( ٌخبركم"
 .(ٙ)}هل ندلكم{ أٌها الناس }على رجل{ٌخبركم" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(2)"}ٌنببكم{: ٌخبركم -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعنً النبً 
 .(1)ٌمول بعضهم لبعض: هل ندلكم على دمحم" لال الزجاج:" 
هذا إخبار من هللا عن استبعاد الكفرة الملحدٌن لٌاَم الساعة واستهزابهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً إخباره بذلن"
ٍق إِنَُّكْم لَِفً  ْلتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ [، أي:" أنكم إذا متم 2َخْلٍك َجِدٌٍد{ ]سبؤ : لوله تعالى:}إَِذا ُمّزِ

ق، إنكم ستُحٌون وتُبعثون من لبوركم؟"  .(ٓٔ)وتفرلت أجسامكم كل تفرُّ
أنكم بعد تمطعكم فً األرض ببلء وبعد مصٌركم فً التراب رفاتا،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)عابدون كهٌبتكم لبل الممات خلما جدٌدا"
ذا تفرلتم فً األرض وذهبت اللحوم والعظام، وكنتم ترابا لال مماتل:" ٌخبركم أنكم إ 

 .(ٕٔ)}إنكم لفً خلك جدٌد{، ٌعنً: البعث بعد الموت"
إذا متم وتفرلت عظامكم وكانت رفاتا إنكم لمبعوثون خلما جدٌدا، إنكار  لال ٌحٌى:" 
 .(ٖٔ)للبعث"

 .(ٗٔ)الذي ٌزعم أنكم مبعوثون بعد أن تكونوا عظاما وترابا ورفاتا" لال الزجاج:" 
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أي : تفرلت  أجسادكم فً األرض وذهبت فٌها كل مذهب وتمزلت كل  لال ابن كثٌر:" 
ممزق : } إِنَُّكْم { أي : بعد هذا الحال } لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد { أي : تعودون أحٌاء ترزلون بعد 

 .(ٔ)ذلن"
أي: إذا فرلتم كل تفرٌك، ولطعتم كل تمطٌع، والمعنى: إذا أكلتم  لال السمعانً:" 

األرض، وصرتم رفالا وترابا ٌنببكم دمحم إنكم لفً خلك جدٌد، لالوا ذلن على طرٌك الجحد 
 .(ٕ)والتكذٌب"

عن لتادة: "}ولال الذٌن كفروا هل ندلكم على رجل ٌنببكم إذا مزلتم كل ممزق{، لال  
ون من الناس }ٌنببكم إذا مزلتم كل ممزق{ إذا أكلتكم األرض ذلن مشركو لرٌش والمشرك

 .(ٖ)وصرتم رفاتا وعظاما ولطعتكم السباع والطٌر }إنكم لفً خلك جدٌد{ ستحٌون وتبعثون"
لال ابن زٌد:" ٌمول: }إذا مزلتم{ وإذا بلٌتم وكنتم عظاما وترابا ورفاتا، ذلن }كل ممزق  

 .(ٗ)إنكم لفً خلك جدٌد{"
 

 المرآن
اَلِل الْ  ِ َكِذبًا أَْم بِِه ِجنَّةٌ بَِل الَِّذٌَن اَل ٌُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة فًِ اْلعََذاِب َوالضَّ ({ 6بَِعٌِد )}أَْفتََرى َعلَى َّللاَّ

 [6]سبأ : 
 التفسٌر: 

هذا الرجل أختلك على هللا كذبًا أم به جنون، فهو ٌتكلم بما ال ٌدري؟ لٌس األمر كما لال الكفار، 
 أصدق الصادلٌن. والذٌن ال ٌصدلون بالبعث وال ٌعملون من أجله فً العذاب الدابم فً بل دمحم

 اآلخرة، والضبلل البعٌد عن الصواب فً الدنٌا.
ِ َكِذبًا أَْم بِِه ِجنَّةٌ{ ]سبؤ :   [، أي:" هذا الرجل هل أختلك 1لوله تعالى:}أَْفتََرى َعلَى َّللاَّ

 .(٘)تكلم بما ال ٌدري؟"الكذب على هللا أم به جنون، فهو ٌ
}على هللا كذبا{ حٌن ٌزعم أنا نبعث  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ثم لال أبو سفٌان: }أفترى دمحم{ 

 .(ٙ)بعد الموت؟ }أم به جنة{، ٌمول: أم بدمحم جنون"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل هإالء الذٌن كفروا به وأنكروا البعث  

الممات بعضهم لبعض معجبٌن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً وعده إٌاهم ذلن: أفترى هذا الذي ٌعدنا بعد 
أنا بعد أن نمزق كل ممزق فً خلك جدٌد على هللا كذبا، فتخلك علٌه بذلن باطبل من المول 

 .(2)وتخرص علٌه لول الزور، أم هو مجنون فٌتكلم بما ال معنى له"
وهو فً هذا اإلخبار ال ٌخلو أمره من لسمٌن : إما أن ٌكون لد تعمد  لال ابن كثٌر:" 

االفتراء على هللا أنه لد أوحى إلٌه ذلن ، أو أنه لم ٌتعمد لكن لُبّس علٌه كما ٌُلَبَّس على المعتوه 
 .(1)والمجنون "

هللا  لالوا تكذٌبا :}أفترى على هللا كذبا{ لال: لالوا: إما أن ٌكون ٌكذب على لال لتادة:" 
 .(ٔ)}أم به جنة{ وإما أن ٌكون مجنونا }بل الذٌن ال ٌإمنون ... {، اآلٌة"
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لال ابن زٌد: ثم لال بعضهم لبعض: }أفترى على هللا كذبا أم به جنة{  لال ابن زٌد:" 
الرجل مجنون فٌتكلم بما ال ٌعمل؟ فمال هللا: }الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة فً العذاب والضبلل 

 .(ٕ)البعٌد{"
بَلِل اْلبَِعٌِد{ ]سبؤ : ل   [، أي:"1وله تعالى:}بَِل الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ فًِ اْلعََذاِب َوالضَّ

 .(ٖ)لٌس األمر كما ٌزعمون من الكذب والجنون، بل الذي ٌجحدون البعث وال ٌصدلون باآلخرة"
ملسو هيلع هللا ىلص وظنوا به من أنه لال الطبري:ٌمول:" ما األمر كما لال هإالء المشركون فً دمحم  

افترى على هللا كذبا، أو أن به جنة، لكن الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة من هإالء المشركٌن فً 
عذاب هللا فً اآلخرة وفً الذهاب البعٌد عن طرٌك الحك ولصد السبٌل فهم من أجل ذلن 

 .(ٗ)ٌمولون فٌه ما ٌمولون"
ا زعموا وال كما ذهبوا إلٌه ، بل دمحم صلى هللا علٌه أي : لٌس األمر كم لال ابن كثٌر:" 

وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحك ، وهم الكذبة الجهلة األؼبٌاء ، } فًِ اْلعََذاِب{، 
 .(٘)أي : فً الكفر المفضً بهم إلى عذاب هللا ، } َوالضَّبلِل اْلبَِعٌِد { من الحك فً الدنٌا"

 .(ٙ)وٌحٌى بن سبلم:}الضبلل البعٌد{، ٌعنً:" الشماء الطوٌل"لال السدي، ومماتل  
لاال ابن زٌد:" وأمره أن ٌحلؾ لهم لٌعتبروا ولرأ: }لل بلى وربً لتبعثن ثم لتنبإن ...  

 .(2){ اآلٌة كلها، ولرأ: }لل بلى وربً لتؤتٌنكم{"
 

 المرآن
ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَهُ  ٌَْن أَ ْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض إِْن نََشأْ نَْخِسْؾ بِِهُم اأْلَْرَض أَْو }أَفَلَْم ٌََرْوا إِلَى َما بَ

ٌِْهْم ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنٌٍِب )  [6({ ]سبأ : 6نُْسِمْط َعلَ
 التفسٌر: 

بٌن أٌدٌهم وما خلفهم من  أفلم ٌر هإالء الكفار الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة عظٌم لدرة هللا فٌما
السماء واألرض مما ٌبهر العمول، وأنهما لد أحاطتا بهم؟ إن نشؤ نخسؾ بهم األرض، كما فعلنا 
بمارون، أو ننزل علٌهم لطعًا من العذاب، كما فعلنا بموم شعٌب، فمد أمطرت السماء علٌهم ناًرا 

كل عبد راجع إلى ربه بالتوبة، وممر فؤحرلتهم. إن فً ذلن الذي ذكرنا من لدرتنا لَداللة ظاهرة ل
 له بتوحٌده، ومخلص له فً العبادة.

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض{ ]سبؤ :   ٌَْن أَ [، 5لوله تعالى:}أَفَلَْم ٌََرْوا إِلَى َما بَ
أٌدٌهم وما خلفهم  أي:" أفلم ٌر هإالء الكفار الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة عظٌم لدرة هللا فٌما بٌن

 .(1)من السماء واألرض مما ٌبهر العمول، وأنهما لد أحاطتا بهم؟"
أفلم ٌنظر هإالء المكذبون بالمعاد الجاحدون البعث بعد الممات  لال الطبري: ٌمول:" 

هم من السماء المابلون لرسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }أفترى على هللا كذبا أم به جنة{ إلى ما بٌن أٌدٌهم وما خلف
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واألرض، فٌعلموا أنهم حٌث كانوا فإن أرضً وسمابً محٌطة بهم من بٌن أٌدٌهم ومن خلفهم 
 .(ٔ)وعن أٌمانهم وعن شمابلهم؛ فٌرتدعوا عن جهلهم وٌنزجروا عن تكذٌبهم بآٌاتنا"

أي: ألم ٌتؤملوا وٌعلموا أن الذي خلك السماء واألرض لادر على أن  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)ٌبعثهم"

أي : حٌثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة ُمظلَّلة علٌهم ، واألرض  لال ابن كثٌر:" 
ٌٍْد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن. َواألْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلَماِهُدوَن { َ ٌْنَاَها بِؤ  تحتهم ، كما لال : } َوالسََّماَء بَنَ

 .(ٖ)["1ٗ،  2ٗ]الذارٌات : 
 .(ٗ)ٌنظرون عن أٌمانهم وعن شمابلهم كٌؾ السماء لد أحاطت بهم" لال لتادة:" 
ٌِْهْم ِكَسفًا ِمَن السََّماِء{ ]سبؤ :   [، 5لوله تعالى:}إِْن نََشؤْ نَْخِسْؾ بِِهُم اأْلَْرَض أَْو نُْسِمْط َعلَ

فعلنا أي:" إن نشؤ نخسؾ بهم األرض، كما فعلنا بمارون، أو ننزل علٌهم لطعًا من العذاب، كما 
 .(٘)بموم شعٌب"

حذرا أن نؤمر األرض فتخسؾ بهم أو السماء فتسمط علٌه لطعا،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)فإنا إن نشؤ نفعل ذلن بهم فعلنا"

أي : لو شبنا لفعلنا بهم ذلن لظلمهم ولدرتنا علٌهم ، ولكن نإخر ذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)لحلمنا وعفونا "

 .(1)ولادر أن ٌخسؾ بهم األرض أو ٌسمط السماء علٌهم كسفا" لال الزجاج:" 
: "}إن نشؤ نخسؾ بهم األرض{، كما خسفنا بمن كان لبلهم، }أو نسمط علٌهم لال لتادة 

 .(5)كسفا من السماء{، أي: لطعا من السماء"
فً ذلن الذي ذكرنا [، أي:" إن 5لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنٌٍِب{ ]سبؤ :  

من لدرتنا لَداللة ظاهرة لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة، وممر له بتوحٌده، ومخلص له فً 
 .(ٓٔ)العبادة"

إن فً إحاطة السماء واألرض بعباد هللا آلٌة: ٌمول: لداللة لكل  لال الطبري: ٌمول:" 
عبد منٌب: ٌمول لكل عبد أناب إلى ربه بالتوبة، ورجع إلى معرفة توحٌده واإللرار بربوبٌته 
واالعتراؾ بوحدانٌته واإلذعان لطاعته على أن فاعل ذلن ال ٌمتنع علٌه فعل شًء أراد فعله 

 .(ٔٔ)ه"وال ٌتعذر علٌه فعل شًء شاء
أي: إن فً ذلن عبلمة تدل من أناب إلى هللا ورجع إلٌه وتؤمل ما خلك  لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)على أنه لادر على أن ٌحًٌ الموتى"
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أي : إن فً النظر إلى خلك السماء واألرض لداللة لكل عبد فَِطن لبٌب  لال ابن كثٌر:" 
اع إلى هللا ، على لدرة هللا على بعث األجساد وولوع المعاد ؛ ألن َمْن لدر على خلك هذه  َرجَّ
السموات فً ارتفاعها واتساعها ، وهذه األرضٌن فً انخفاضها وأطوالها وأعراضها ، إنه 

ٌَْس الَِّذي َخلََك لمادر على إعادة األجس ام ونشر الرمٌم من العظام ، كما لال تعالى : } أََولَ
[ ، ولال : } لََخْلُك السََّمَواِت 1ٔالسََّمَواِت َواألْرَض بِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم بَلَى { ]ٌس : 

 .(ٔ)["2ٌَْ٘علَُموَن { ]ؼافر :  َواألْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال
 .(ٕ)المنٌب: الممبل التابب" لال لتادة:" 

 .(ٖ)المنٌب: الممبل إلى طاعة هللا" لال ابن عباس:"
 .(ٗ)عن مجاهد وعكرمة، لاال: "المنٌب: المخبت"

 .(٘)هو الممبل إلى هللا باإلخبلص له" لال ٌحٌى بن سبلم:"
 [:5-2فوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم.بٌان ما كان  -ٔ  المشركون علٌه من استهزاء وتكذٌب وسخرٌة بالنبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 تمرٌر البعث وأن المكذبٌن به محكوم علٌهم بالعذاب فٌه. -ٕ
لفت األنظار إلى لدرة هللا تعالى المحٌطة باإلنسان لٌخشى هللا تعالى وٌرهبه فٌإمن به وٌعبده  -ٖ

 وٌوحده.
هللا وشرؾ المنٌب. واإلنابة الرجوع إلى التوبة بعد الذنب والمعصٌة، فضل اإلنابة إلى  -ٗ

 والمنٌب الذي رجع فً كل شًء إلى ربه تعالى.
 المرآن

ٌَْر َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِدٌَد ) بًِ َمعَهُ َوالطَّ ٌْنَا َداُووَد ِمنَّا فَْضاًل ٌَا ِجبَاُل أَّوِ  [ٓٔ({ ]سبأ : ٓٔ}َولَمَْد آتَ
 التفسٌر: 

آتٌنا داود نبوة، وكتابًا وعلًما، وللنا للجبال والطٌر: سبِّحً معه، وألنَّا له الحدٌد، فكان ولمد 
 كالعجٌن ٌتصرؾ فٌه كٌؾ ٌشاء.

نَا َداُووَد ِمنَّا فَْضبًل{ ]سبؤ :   ٌْ [، أي:" ولمد آتٌنا داود نبوة، وكتابًا ٓٔلوله تعالى:}َولَمَْد آتَ
 .(ٙ)وعلًما"

 .(2)ولمد أعطٌنا داود منا فضبل" لال الطبري: ٌمول:" 
ٌخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود ، صلوات هللا وسبلمه  لال ابن كثٌر:" 

علٌه ، مما آتاه من الفضل المبٌن ، وجمع له بٌن النبوة والملن المتمكن ، والجنود ذوي العََدد 
إذا سبح به تسبح معه الجبال والعَُدد ، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظٌم ، الذي كان 

الراسٌات ، الصم الشامخات ، وتمؾ له الطٌور السارحات ، والؽادٌات والرابحات ، وتجاوبه 
 . (1)بؤنواع اللؽات"
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ٌا أبا موسى لمد أوتٌت مزمارا من »عن أبً موسى رضً هللا عنه، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال له: 
 .(ٔ)«مزامٌر آل داود

صلٌت خلؾ أبً موسى األشعري فما سمعت صوت صْنجٍ  ولال أبو عثمان النهدي : " 
 .(ٕ)"وال بَْربَط وال نايٍ أحسن من صوته

ٌَْر{ ]سبؤ :   بًِ َمعَهُ َوالطَّ [، أي:" وللنا للجبال والطٌر: سبِّحً ٓٔلوله تعالى:}ٌَاِجبَاُل أَّوِ
 .(ٖ)معه"

 .(ٗ)معه إذا سبح" وللنا للجبال: سبحً لال الطبري: ٌمول:" 
أي: سبحً. وأصله: التؤوٌب فً السٌر؛ وهو: أن تسٌر النهار كله  لال ابن لتٌبة:" 

 :(٘)وتنزل لٌبل. لال ابن ممبل
 لحمنا بحً أوبوا السٌر بعد ما ... دفعنا شعاع الشمس والطرؾ ٌجنح 

 .(ٙ)كؤنه أراد: أوبً النهار كله بالتسبٌح إلى اللٌل"
 :(2)التؤوٌب: أن ٌبٌت فى أهله، لال سبلمة بن جندل لال أبو عبٌدة:" 

 ٌومان ٌوم ممامات وأندٌة ... وٌوم سٌر إلى األعداء تؤوٌب
 .(1)أي: رجوع"

. وروي عن مجاهد، والضحان، (5)عن ابن عباس: "}أوبً معه{، لال: سبحً معه" 
 .(ٓٔ)وابن زٌد، مثله

 .(ٔٔ)أي: سبحً معه إذا سبح" لال لتادة:" 
 . (ٕٔ)سرة: "}ٌا جبال أوبً معه{، لال: سبحً بلسان الحبشة"عن أبً مٌ 

وزعم أبو مٌسرة أنه بمعنى َسبّحً بلسان الحبشة، وفً هذا نظر ، فإن  لال ابن كثٌر:"
التؤوٌب فً اللؽة هو الترجٌع ، فؤمرت الجبال والطٌر أن ترجع معه بؤصواتها، ولال أبو الماسم 
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بًِ َمعَهُ {  عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً فً كتابه "الُجمل" فً باب النداء منه : } ٌَا ِجبَاُل أَّوِ
سٌري معه بالنهار كله ، والتؤوٌب : سٌر النهار كله ، واإلسآد : سٌر اللٌل كله. وهذا لفظه أي : 

، وهو ؼرٌب جًدا لم أجده لؽٌره ، وإن كان له مساعدة من حٌث اللفظ فً اللؽة ، لكنه بعٌد فً 
بًِ َمعَهُ { أي : َرّجعً معه ُمَسبّحة  معنى اآلٌة هاهنا. والصواب أن المعنى فً لوله تعالى : } أَّوِ

 .(ٔ)معه ، كما تمدم ، وهللا أعلم"
ً بٌن ٌدٌه حتى كان  [، أي:"ٓٔلوله تعالى:}َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِدٌَد{ ]سبؤ :   وجعلنا الحدٌد لٌنا
 .(ٕ)"كالعجٌن

 
 المرآن

ْر فًِ السَّْرِد َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنًِّ بَِما   [ٔٔ({ ]سبأ : ٔٔتَْعَملُوَن بَِصٌٌر )}أَِن اْعَمْل َسابِؽَاٍت َولَّدِ
 التفسٌر: 

ر المسامٌر فً ِحلَك الدروع، فبل تعمل الحلمة صؽٌرة  أن اعمل دروًعا تامات واسعات ولّدِ
فتَْضعُؾ، فبل تموى الدروع على الدفاع، وال تجعلها كبٌرة فتثمُل على البسها، واعمل ٌا داود 

ًَّ شًء منها.أنت وأهلن بطاعة هللا، إنً بما تعملون ب  صٌر ال ٌخفى عل
[، أي:" أن اعمل منه دروًعا تامات واسعات ٔٔلوله تعالى:}أَِن اْعَمْل َسابِؽَاٍت{ ]سبؤ :  

 .(ٖ)التً تمً اإِلنسان شر الحرب"
ٌمول: وعهدنا إلٌه أن اعمل سابؽات: وهً التوام الكوامل من  لال الطبري:" 
 .(ٗ)الدروع"
 .(٘)}السابؽات{: الدروع الواسعة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ)السابؽات دروع الحدٌد" لال ابن زٌد:" 
لتادة: "}أن اعمل سابؽات{: دروع وكان أول من صنعها داود، إنما كان لبل ذلن  عن 
 .(2)صفابح"
ْر فًِ السَّْرِد{ ]سبؤ :   ولدر فً نسج الدروع بحٌث تتناسب [، أي:" ٔٔلوله تعالى:}َولَّدِ
 .(1)"حلماتها

ولدر المسامٌر فً حلك الدروع حتى ٌكون بممدار ال تؽلظ  لال الطبري: ٌمول:" 
المسمار، وتضٌك الحلمة فتفصم الحلمة، وال توسع الحلمة وتصؽر المسامٌر وتدلها فتسلس فً 

 .(5)الحلمة"
أي: فً النسج، أي: ال تجعل المسامٌر دلالا فتملك وال ؼبلظا فتكسر  لال ابن لتٌبة:" 

 . ومنه لٌل لصانع حلك الدروع: سراد وزراد. تبدل من السٌن الزاي، كما ٌمال:الحلك
 :(ٓٔ)سراط وزراط. والسرد: الخرز أٌضا. لال الشماخ

                                                           



ٖ5 
 

 كما تابعت سرد العنان الخوازر 
 .(ٔ)وٌمال لئلثفى: مسرد وسراد"

بن لال مجاهد: "لدر المسامٌر والحلك؛ ال تدق المسامٌر فتسلس وال تجلها، لال دمحم  
 .(ٕ)عمرو ولال الحارث: فتفصم"

 .(ٖ)ال تؽلظ المسمار فٌفصم الحلمة وال تدله فٌملك" لال الحكم:" 
: هذا إرشاد من هللا لنبٌه داود ، علٌه السبلم ، فً تعلٌمه صنعة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)الدروع"
 لوالن: -، هاهنا«السرد»وفً معنى  

  .(٘)لاله لتادةالسرد هو مسمار حلك الدرع. أحدهما: أن 
لال لتادة:" كان ٌجعلها بؽٌر نار، وال ٌمرعها بحدٌد، ثم ٌسردها. والسرد: المسامٌر التً  

 .(ٙ)فً الحلك"
 .(2)الحلك بعٌنها. وهذا لول ابن زٌدالثانً: انه 

 .(1)ٌعنً بالسرد: ثمب الدروع فٌسد لتٌرها" ولال ابن عابس:" 
داود ، علٌه السبلم ، كان ٌخرج متنكًرا ، فٌسؤل عن وهب بن ُمنَبه ما مضمونه : "أن  

الركبان عنه وعن سٌرته ، فبل ٌسؤل أحًدا إال أثنى علٌه خًٌرا فً عبادته وسٌرته ومعدلته ، 
صلوات هللا وسبلمه علٌه. لال وهب : حتى بعث هللا َملًَكا فً صورة رجل ، فلمٌه داود فسؤله 

س لنفسه وألمته ، إال أن فٌه خصلة لو لم تكن فٌه كان كما كان ٌسؤل ؼٌره ، فمال : هو خٌر النا
كامبل لال : ما هً ؟ لال : ٌؤكل وٌطعم عٌاله من مال المسلمٌن ، ٌعنً : بٌت المال ، فعند ذلن 
نصب داود ، علٌه السبلم ، إلى ربه فً الدعاء أن ٌعلمه عمبل بٌده ٌستؽنً به وٌؽنً به عٌاله ، 

ة الدروع ، فعمل الدرع ، وهو أول َمْن عملها ، فمال هللا : } أَِن فؤالن له الحدٌد ، وعلمه صنع
ْر فًِ السَّْرِد { ٌعنً : مسامٌر الحلك ، لال : وكان ٌعمل الدرع ، فإذا ارتفع  اْعَمْل َسابِؽَاٍت َولَّدِ
من عمله درع باعها ، فتصدق بثلثها ، واشترى بثلثها ما ٌكفٌه وعٌاله ، وأمسن الثلث ٌتصدق 

ما بٌوم إلى أن ٌعمل ؼٌرها. ولال : إن هللا أعطى داود شٌبًا لم ٌعطه ؼٌره من حسن به ٌو
الصوت ، إنه كان إذا لرأ الزبور تسمع الوحش  حتى ٌإخذ بؤعنالها وما تنفر ، وما صنعت 
الشٌاطٌن المزامٌر والبرابط والصنوج إال على أصناؾ صوته. وكان شدٌد االجتهاد ، وكان إذا 

 .(5)بالمراءة كؤنما ٌنفخ فً المزامٌر ، وكؤن لد أعطً سبعٌن مزماًرا فً حلمه" افتتح الزبور
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[، أي:" واعمل ٌا داود أنت وأهلن بطاعة ٔٔلوله تعالى:}َواْعَملُوا َصاِلًحا{ ]سبؤ :  
 .(ٔ)هللا"

 .(ٕ)واعمل ٌا داود أنت وآلن بطاعة هللا" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)أي : فً الذي أعطاكم هللا من النعم" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" إنً بما تعملون بصٌر ال ٌخفى ٔٔلوله تعالى:}إِنًِّ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]سبؤ :  

ًَّ شًء منها"  .(ٗ)عل
إنً بما تعمل أنت وأتباعن ذو بصر ال ٌخفى علً منه شًء، وأنا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)"مجازٌن وإٌاهم على جمٌع ذلن
أي : مرالب لكم ، بصٌر بؤعمالكم وألوالكم ، ال ٌخفى علً من ذلن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)شًء"
 

 المرآن
ٌَْن اْلِمْطِر َوِمَن اْلِجّنِ َمْن ٌَْعمَ  َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلنَا لَهُ َع ٌَح ُؼُدوُّ ٌَْماَن الّرِ ٌَْن }َوِلُسلَ ُل بَ

ٌِْه بِِإْذِن   [ٕٔ({ ]سبأ : َٕٔربِِّه َوَمْن ٌَِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْلهُ ِمْن َعَذاِب السَِّعٌِر )ٌََد
 التفسٌر: 

رنا لسلٌمان الرٌح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسٌرة شهر، ومن منتصؾ النهار  وسخَّ
ٌعمل به ما ٌشاء،  إلى اللٌل مسٌرة شهر بالسٌر المعتاد، وأسلنا له النحاس كما ٌسٌل الماء،

رنا له من الجن من ٌعمل بٌن ٌدٌه بإذن ربه، ومن ٌعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من  وسخَّ
 طاعة سلٌمان نذله من عذاب النار المستعرة.

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر{ ]سبؤ :   ٌَح ُؼُدوُّ ٌَْماَن الّرِ رنا ٕٔلوله تعالى:}َوِلُسلَ [، أي:" وسخَّ
ن الرٌح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسٌرة شهر، ومن منتصؾ النهار إلى اللٌل لسلٌما

 .(2)مسٌرة شهر بالسٌر المعتاد"
وسخرنا لسلٌمان الرٌح، ؼدوها إلى انتصاؾ النهار مسٌرة شهر،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)ورواحها من انتصاؾ النهار إلى اللٌل مسٌرة شهر"
لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود ، عطؾ بذكر ما أعطى ابنه  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)سلٌمان، من تسخٌر الرٌح له تحمل بساطه ، ؼدوها شهر ورواحها شهر"
 .(ٓٔ)تؽدو مسٌرة شهر وتروح مسٌرة شهر، لال: مسٌرة شهرٌن فً ٌوم" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)رواحها بكابل"كان ٌؽدو فٌمٌل فً إصطخر، ثم ٌروح منها فٌكون  لال الحسن:" 

                                                           



ٗٔ 
 

كان له مركب من خشب، وكان فٌه ألؾ ركن، فً كل ركن ألؾ بٌت تركب فٌه  لال ابن زٌد:"
الجن واإلنس، تحت كل ركن ألؾ شٌطان، ٌرفعون ذلن المركب هم والعصار فإذا ارتفع أتت 
الرٌح رخاء فسارت به وساروا معه، ٌمٌل عند لوم بٌنه وبٌنهم شهر، وٌمسى عند لوم بٌنه 

 .(ٔ)ولد أظلهم معه الجٌوش والجنود" وبٌنهم شهر، وال ٌدري الموم إال
لال وهب بن منبه: "ذكر لً أن منزال بناحٌة دجلة مكتوب فٌه كتاب كتبه بعض  

صحابة سلٌمان؛ إما من الجن وإما من اإلنس: نحن نزلناه وما بنٌناه، ومبنٌا وجدناه، ؼدونا من 
 .(ٕ)إصطخر فملناه، ونحن رابحون منه إن شاء هللا فبابتون بالشام"

ٌَْن اْلِمْطِر{ ]سبؤ :   [، أي:" وأسلنا له النحاس كما ٌسٌل الماء، ٕٔلوله تعالى:}َوأََسْلنَا لَهُ َع
 .(ٖ)ٌعمل به ما ٌشاء"

 .(ٗ)ٌمول: وأذبنا له عٌن النحاس، وأجرٌناها له" لال الطبري:" 
 .(٘)ٌعنً: عٌن النحاس أسٌلت" لال ابن عباس:" 
عٌن النحاس كانت بؤرض الٌمن، وإنما ٌنتفع الٌوم بما أخرج هللا  لال لتادة:" 
 .(ٙ)لسلٌمان"
 .(2)الصفر سال كما ٌسٌل الماء، ٌعمل به كما كان ٌعمل العجٌن فً اللبن" لال ابن زٌد:" 

 .(2)اللبن"
ٌِْه بِإِْذِن َربِِّه{ ]سبؤ :   ٌَْن ٌََد رنا له من [، أي:" وسخَّ ٕٔلوله تعالى:}َوِمَن اْلِجّنِ َمْن ٌَْعَمُل بَ

 .(1)الجن من ٌعمل بٌن ٌدٌه بإذن ربه"
ومن الجن من ٌطٌعه وٌؤتمر بؤمره وٌنتهى لنهٌه؛ فٌعمل بٌن ٌدٌه  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)ما ٌؤمره طاعة له بإذن ربه، ٌمول: بؤمر هللا بذلن، وتسخٌره إٌاه له"
أي : وسخرنا له الجن ٌعملون بٌن ٌدٌه بإذن هللا ، أي : بمدره، وتسخٌره  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)لهم بمشٌبته ما ٌشاء من البناٌات وؼٌر ذلن"
ًّ ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الجن على ثبلثة أصناؾ : صنؾ لهم   عن أبً ثعلبة الُخَشن

 .(ٔٔ)"نؾ ٌحلون وٌظعنونأجنحة ٌطٌرون فً الهواء ، وصنؾ حٌات وكبلب ، وص
عن ابن أنعم أنه لال : الجن ثبلثة : صنؾ لهم الثواب وعلٌهم العماب ، وصنؾ طٌارون  

 .(ٕٔ)فٌما بٌن السماء واألرض ، وصنؾ حٌات وكبلب"
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ولال الحسن: "الجن ولد إبلٌس ، واإلنس ولد آدم ، ومن هإالء مإمنون ومن هإالء  
والعماب ، وَمْن كان من هإالء وهإالء مإمنا فهو ولً هللا مإمنون ، وهم شركاإهم فً الثواب 

 .(ٔ)، وَمْن كان من هإالء وهإالء كافرا فهو شٌطان"
[، أي:" ومن ٕٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْلهُ ِمْن َعَذاِب السَِّعٌِر{ ]سبؤ :  

 .(ٕ)ان نذله من عذاب النار المستعرة"ٌعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سلٌم
ٌمول: ومن ٌزل وٌعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة  لال الطبري:" 

 .(ٖ)سلٌمان }نذله من عذاب السعٌر{ فً اآلخرة، وذلن عذاب نار جهنم المولدة"
أي : وَمْن ٌعدل وٌخرج منهم عن الطاعة } نُِذْلهُ ِمْن َعَذاِب السَِّعٌِر {  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)وهو الحرٌك"
عن لتادة، لوله:"}ومن ٌزغ منهم عن أمرنا{، ٌعدل منهم عن أمرنا عما أمره به سلٌمان  

 .(٘)}نذله من عذاب السعٌر{"
ًّ ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   لال : "الجن على ثبلثة أصناؾ : صنؾ لهم عن أبً ثعلبة الُخَشن

 .(ٙ)أجنحة ٌطٌرون فً الهواء ، وصنؾ حٌات وكبلب ، وصنؾ ٌحلون وٌظعنون"
 

 المرآن
 }ٌَْعَملُوَن لَهُ َما ٌََشاُء ِمْن َمَحاِرٌَب َوتََماثٌَِل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َولُُدوٍر َراِسٌَاٍت اْعَملُوا آَل َداُوودَ 

 [ٖٔ({ ]سبأ : ِٖٔمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر ) ُشْكًرا َولَِلٌلٌ 
 التفسٌر: 

ٌعمل الجن لسلٌمان ما ٌشاء من مساجد للعبادة، وصور من نحاس وزجاج، ولَِصاع كبٌرة 
كاألحواض التً ٌجتمع فٌها الماء، ولدور ثابتات ال تتحرن من أماكنها لعظمهن، وللنا ٌا آل 

ذلن بطاعته وامتثال أمره، وللٌل من عبادي من ٌشكر داود: اعملوا شكًرا هلل على ما أعطاكم، و
 هللا كثًٌرا.
[، أي:" ٌعمل الجن لسلٌمان ما ٖٔلوله تعالى:}ٌَْعَملُوَن لَهُ َما ٌََشاُء ِمْن َمَحاِرٌَب{ ]سبؤ :  

 .(2)ٌشاء من مساجد للعبادة"
 ٌعمل الجن لسلٌمان ما ٌشاء من محارٌب وهً جمع محراب لال الطبري: ٌمول:" 
أما المحارٌب فهً البناء الحسن ، وهو أشرؾ شًء فً المسكن  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)وصدره"
 .(5)المحارٌب: المساجد" لال الفراء:" 
 .(ٓٔ)أَي: من ؼرؾ" ابو عمر الزاهد:" 
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 .(ٔ)المحراب: سٌّد المجالس وممّدمها وأشرفها، وكذلن هو من المساجد" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔ)المساجد"
واحدها: محراب، وهو ممدم كل مسجد ومصلّى وبٌت «: المحارٌب» ولال أبو عبٌدة:" 

 :(ٕ)لال وّضاح الٌمن
 .(ٖ)ربّة محراب إذا جبتها ... لم ألمها أو أرتمى سلّما"

 .(ٗ)[، أي:" وصور من نحاس وزجاج"ٖٔلوله تعالى:}َوتََماثٌَِل{ ]سبؤ :  
ذكر أنها صور المبلبكة واألنبٌاء، كانت تصور فً المساجد  {:تماثٌل لال الفراء:"} 

 .(٘)لٌراها الناس فٌزدادوا عبادة"
لوله تعالى: }ٌعملون له ما ٌشاء من محارٌب وتماثٌل{ ٌدل على أن  لال الجصاص:" 

ٌدخل ال »عمل التصاوٌر كان مباحا، وهو محظور فً شرٌعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما روي عنه أنه لال: 
من صور صورة كلؾ ٌوم المٌامة أن ٌحٌٌها وإال »، ولال: (ٙ)«المبلبكة بٌتا فٌه صورة

 . (1)«لعن هللا المصورٌن»، ولال: (2)«فالنار
 .(5)ولد لٌل فٌه: إن المراد من شبه هللا تعالى بخلمه"

لتً ٌجتمع [، أي:" ولَِصاع كبٌرة كاألحواض أٖلوله تعالى:}َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب{ ]سبؤ :  
 .(ٓٔ)فٌها الماء"

 .(ٔٔ)}وجفان{: وهى المصاع الكبار }كالجواب{ الحٌاض التً لئلبل" لال الفراء:" 
}َوِجفاٍن َكاْلَجواِب{ واحدتها: جابٌة، وهى الحوض الذي ٌجبى فٌه الماء  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٕٔ)لال
 .(ٖٔ)فصبّحت جابٌة صهارجا ... كؤنه جلد السماء خارجا"
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[، أي:" ولدور ثابتات ال تتحرن من أماكنها ٖٔتعالى:}َولُُدوٍر َراِسٌَاٍت{ ]سبؤ : لوله  
 .(ٔ)لعظمهن"
 .(ٕ)ٌمول: عظام ال تنزل عن مواضعها" لال الفراء:" 
 :(ٖ)}َولُُدوٍر راِسٌاٍت{: عظام وٌمال: ثابتات دابمات، لال زهٌر لال أبو عبٌدة:" 

 ألموا علٌها المراسٌا وأٌن الذٌن ٌحضرون جفانه ... إذا لّدمت
 .(ٗ)أي: أثبتوا علٌها"

[، أي:" وللنا ٌا آل داود: اعملوا شكًرا ٖٔلوله تعالى:}اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا{ ]سبؤ :  
 .(٘)هلل على ما أعطاكم، وذلن بطاعته وامتثال أمره"

وللنا لهم اعملوا بطاعة هللا ٌا آل داود شكرا له على ما أنعم علٌكم  لال الطبري: ٌمول:" 
من النعم التً خصكم بها عن سابر خلمه مع الشكر له على سابر نعمه التً عمكم بها مع سابر 

 .(ٙ)خلمه"
 أي : وللنا لهم اعملوا شكًرا على ما أنعم به علٌكم فً الدنٌا والدٌن. لال ابن كثٌر:" 

من ؼٌر الفعل ، أو أنه مفعول له ، وعلى التمدٌرٌن فٌه داللة على أن الشكر  وشكًرا : مصدر
 : (2)ٌكون بالفعل كما ٌكون بالمول وبالنٌة ، كما لال

بَا"  .(1)أفَاَدتُْكُم النّْعَماء منًِّ ثبَلثةً : ... ٌِدي ، ولََسانً ، َوالضَّمٌر الُمَحجَّ
اعملوا آل داود شكرا{، لال: أعطاكم وعلمكم وسخر لكم ما لم  عن ابن زٌد، لوله:"} 

 .(5)ٌسخر لؽٌركم، وعلمكم منطك الطٌر، اشكروا له ٌا آل داود لال: الحمد طرؾ من الشكر"
أبً عبد الرحمن الحبلً، لوله: "}اعملوا آل داود شكرا{، فالصبلة شكر، والصٌام عن  

 .(ٓٔ)الحمد"شكر، وكل خٌر ٌعمل هلل شكر؛ وأفضل الشكر 
 .(ٔٔ)لال دمحم بن كعب المَُرظً: "الشكر: تموى هللا والعمل الصالح" 
 .(ٕٔ)الشكر تموى هللا والعمل بطاعته" وفً رواٌة:" 
الشكر: اعتراؾ الملب بمنة هللا تعالى، وتلمٌها افتمارا إلٌها، وصرفها فً  لال السعدي:" 

 .(ٖٔ)طاعة هللا تعالى، وصونها عن صرفها فً المعصٌة"
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لال ثابت البُنَانً: "كان داود ، علٌه السبلم ، لد جزأ على أهله وولده ونسابه الصبلة ،  
فكان ال تؤتً علٌهم ساعة من اللٌل والنهار إال وإنسان من آل داود لابم ٌصلً ، فؽمرتهم هذه 

 .(ٔ)اآلٌة : } اْعَملُوا آَل َداُوَد ُشْكًرا َولَِلٌٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر {"
وفً الصحٌحٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "إن أحب الصبلة إلى هللا صبلةُ داوَد ، كان  

ٌنام نصؾ اللٌل وٌموم ثلثه وٌنام سدسه ، وأحب الصٌام إلى هللا صٌام داود ، كان ٌصوم ٌوما 
 .(ٕ)وٌفطر ٌوما. وال ٌَفر إذا اللى"

 : "لالت أّم سلٌمان بن داود لسلٌمان : ٌا بنً ، ال تكثر عن جابر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)النوم باللٌل ، فإن كثرة النوم باللٌل تترن الرجل فمًٌرا ٌوم المٌامة"

أبً ٌزٌد فٌض بن إسحاق الرلً لال : "لال فضٌل فً لوله تعالى : } اْعَملُوا آَل وعن 
ؾ أشكرن ، والشكر نعمة منن ؟ لال : "اآلن شكرتنً َداُوَد ُشْكًرا {. فمال داود : ٌا رب ، كٌ

 .(ٗ)حٌن علمت أن النعمة منً"
[، أي:" وللٌل من عبادي من ٌشكر ٖٔلوله تعالى:}َولَِلٌٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر{ ]سبؤ :  

 .(٘)هللا كثًٌرا"
 ٌمول تعالى ذكره: وللٌل من عبادي المخلصو توحٌدي والمفردو طاعتًلال الطبري:" 

 .(ٙ)وشكري على نعمتً علٌهم"
 .(2)ٌمول: للٌل من عبادي الموحدون توحٌدهم" لال ابن عباس:" 
ٌحتمل أن تكون مخاطبة آلل داود، وٌحتمل أن تكون مخاطبة آلل دمحم  لال المرطبً:" 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى كل وجه ففٌها تنبٌه وتحرٌض"
 .(5)لوله:} َولَِلٌٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر { إخبار عن الوالع" لال ابن كثٌر:"

عن إبراهٌم التٌمً، لال: "لال رجل عند عمر: اللهم اجعلنً من الملٌل، لال: فمال عمر: 
[، ٖٔ، فمال: إنً سمعت هللا ٌمول: }وللٌل من عبادي الشكور{ ]سبؤ: «ما هذا الذي تدعو به؟»

 .(ٓٔ)«كل الناس أعلم من عمر»أولبن الملٌل، لال: فمال عمر: فؤنا أدعو أن ٌجعلنً من 
 .(ٔٔ)«المتمٌن هم الملٌل»عن الضحان، لال:  

 
 المرآن

ا  ٌِْه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّةُ اأْلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ فَلَمَّ ٌْنَا َعلَ ا لََض  َخرَّ تَبٌََّنَِت اْلِجنُّ }فَلَمَّ
ٌَْب َما لَبِثُوا فًِ اْلعََذاِب اْلُمِهٌِن )  [ٗٔ({ ]سبأ : ٗٔأَْن لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن اْلؽَ

 التفسٌر: 
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فلما لضٌنا على سلٌمان بالموت ما دلَّ الجن على موته إال األَرَضةُ تؤكل عصاه التً كان متكبًا 
نوا ٌعلمون الؽٌب ما ألاموا علٌها، فولع سلٌمان على األرض، عند ذلن علمت الجن أنهم لو كا

فً العذاب المذّلِ والعمل الشاق لسلٌمان؛ ظنا منهم أنه من األحٌاء. وفً اآلٌة إبطال العتماد 
بعض الناس أن الجن ٌعلمون الؽٌب؛ إذ لو كانوا ٌعلمون الؽٌب لعلموا وفاة سلٌمان علٌه السبلم، 

 ولما ألاموا فً العذاب المهٌن.
ا  ٌِْه اْلَمْوَت{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}فَلَمَّ ٌْنَا َعلَ [، أي:" فلما لضٌنا على سلٌمان ٗٔلََض
 .(ٔ)بالموت"
 .(ٕ)فلما أمضٌنا لضاءنا على سلٌمان بالموت فمات" لال الطبري: ٌمول:" 
أي: فلما حكمنا على سلٌمان بالموت حتى صار كاألمر المفروغ منه  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)وولع به الموت"
[، أي:" ما دلَّ ٗٔتعالى:}َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّةُ اأْلَْرِض تَؤُْكُل ِمْنَسؤَتَهُ{ ]سبؤ : لوله  

 .(ٗ)الجن على موته إال األَرَضةُ تؤكل عصاه التً كان متكبًا علٌها"
ٌمول: لم ٌدل الجن على موت سلٌمان }إال دابة األرض{ وهً األرضة  لال الطبري:" 

 .(٘)ولعت فً عصاه التً كان متكبا علٌها فؤكلتها"
وذلن أنه كان متكبا على المنسؤة، فمات كذلن وبمً خافً الحال إلى أن  لال المرطبً:" 

ضة دالة على موته، سمط مٌتا النكسار العصا ألكل األرض إٌاها، فعلم موته بذلن، فكانت األر
 .(ٙ)أي سببا لظهور موته، وكان سؤل هللا تعالى أال ٌعلموا بموته حتى تمضً علٌه سنة"

فلم ٌزل الشٌاطٌن ٌعملون لسلٌمان، علٌه الصبلة والسبلم، كل بناء،  لال السعدي:" 
اد وكانوا لد موهوا على اإلنس، وأخبروهم أنهم ٌعلمون الؽٌب، وٌطلعون على المكنونات، فؤر

هللا تعالى أن ٌُِرَي العباد كذبهم فً هذه الدعوى، فمكثوا ٌعملون على عملهم، ولضى هللا الموت 
على سلٌمان علٌه السبلم، واتَّكؤ على عصاه، وهً المنسؤة، فصاروا إذا مروا به وهو متكا 

ة علٌها، ظنوه حٌا، وهابوه، فؽدوا على عملهم كذلن سنة كاملة على ما لٌل، حتى سلطت داب
األرض على عصاه، فلم تزل ترعاها، حتى باد وسمط فسمط سلٌمان علٌه السبلم وتفرلت 
ٌَْب َما لَبِثُوا فًِ اْلعََذاِب اْلُمِهٌِن{ وهو  الشٌاطٌن وتبٌنت اإلنس أن الجن }لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن اْلؽَ

شًء علٌه، العمل الشاق علٌهم، فلو علموا الؽٌب، لعلموا موت سلٌمان، الذي هم أحرص 
 .(2)لٌسلموا مما هم فٌه"

 .(1)ٌمول: األرضة تؤكل عصاه" إال دابة األرض تؤكل منسؤته{،عن ابن عباس، لوله:" } 
 .(1)عصاه"

 .(5)أكلت عصاه حتى خر" لال لتادة:" 
كان سلٌمان بن داود ٌصلً، فمات وهو لابم ٌصلً والجن ٌعملون ال  لال عطاء:" 

 .(ٔ)ٌعلمون بموته، حتى أكلت األرضة عصاه فخر"
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 .(ٕ)لال ابن زٌد: "المنسؤة العصا" 
 .(ٖ)المنسؤة: العصا بلسان الحبشة" لال السدي:" 

 :(ٗ)لال الشاعرلال ابن لتٌبة:" }المنسؤة{: العصا. وهً مفعلة من نسؤت الدابة: إذا سمتها 
 إذا دببت على المنساة من كبر ... فمد تباعد عنن اللهو والؽزل 

 :(٘)ولال اآلخر
 .(ٙ)وعنس كؤلواح اإلران نسؤتها ... إذا لٌل للمشبوبتٌن: هماهما"

هً العصا العظٌمة التً تكون مع الراعً: أخذت من نسؤت {: "منسؤتهلال الفراء:} 
ٌمال: نسؤت اللبن إذا صببت علٌه الماء وهو النسىء. ونسبت البعٌر: زجرته لٌزداد سٌره كما 

 .(2)المرأة إذا حبلت. ونسؤ هللا فً أجلن، أي: زاد هللا فٌه"
  .(1)، ؼٌر مهموزة«منساته»ولرئ: 
لال سلٌمان لملن الموت: ٌا ملن الموت إذا أمرت بً فؤعلمنً، لال: فؤتاه  لال ابن زٌد:" 

فمال: ٌا سلٌمان لد أمرت بن، لد بمٌت لن سوٌعة فدعا الشٌاطٌن فبنوا علٌه صرحا من لوارٌر، 
لٌس له باب فمام ٌصلً واتكؤ على عصاه، لال: فدخل علٌه ملن الموت فمبض روحه وهو 

ذلن فرارا من ملن الموت، لال: والجن تعمل بٌن ٌدٌه وٌنظرون متكىء على عصاه، ولم ٌصنع 
إلٌه ٌحسبون أنه حً، لال: فبعث هللا دابة األرض، لال: دابة تؤكل العٌدان ٌمال لها المادح، 
فدخلت فٌها فؤكلتها، حتى إذا أكلت جوؾ العصا، ضعفت وثمل علٌها فخر مٌتا، لال: فلما رأت 

فذلن لوله: }ما دلهم على موته إال دابة األرض تؤكل منسؤته{،  الجن ذلن انفضوا وذهبوا، لال:
 .(5)لال: والمنسؤة: العصا"

عن سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كان سلٌمان نبً هللا إذا صلى  
نت رأى شجرة نابتة بٌن ٌدٌه فٌمول لها ما اسمن؟ فتمول كذا، فٌمول ألي شًء أنت؟ فإن كا

تؽرس ؼرست، وإن كان لدواء كتبت، فبٌنما هو ٌصلً ذات ٌوم إذ رأى شجرة بٌن ٌدٌه، فمال 
لها: ما اسمن؟ لالت: الخروب، لال: ألي شًء أنت؟ لالت: لخراب هذا البٌت، فمال سلٌمان: 
اللهم عم على الجن موتً؛ حتى ٌعلم اإلنس أن الجن ال ٌعلمون الؽٌب، فنحتها عصا فتوكؤ علٌها 

 مٌتا، والجن تعمل، فؤكلتها األرضة، فسمط، فتبٌنت اإلنس أن الجن لو كانوا ٌعلمون الؽٌب حوال
ما لبثوا حوال فً العذاب المهٌن". لال: وكان ابن عباس ٌمرإها كذلن، لال: فشكرت الجن 

 .(ٓٔ)لؤلرضة فكانت تؤتٌها بالماء"
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ا َخرَّ تَبٌََّنَِت اْلِجنُّ أَْن لَوْ   ٌَْب َما لَبِثُوا فًِ اْلعََذاِب اْلُمِهٌِن{  لوله تعالى:}فَلَمَّ َكانُوا ٌَْعلَُموَن اْلؽَ
فلما سمط سلٌمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو كانوا ٌعرفون  [، أي:"ٗٔ]سبؤ : 

 .(ٔ)"الؽٌب كما زعموا، ما مكثوا فً األعمال الشالة تلن المدة الطوٌلة
فلما خر، تبٌن وانكشؾ أن لو كان الجن ٌعلمون الؽٌب ما لبثوا فً  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)العذاب المهٌن"
كان الناس ٌرون الشٌاطٌن تعلم كثٌرا من الؽٌب والسر؛ فلما خر سلٌمان  لال ابن لتٌبة:" 

تبٌنت الجن أي ظهر أمرها، ثم لال: }أن لو كانوا ٌعلمون الؽٌب ما لبثوا فً العذاب المهٌن{، 
جوز أن ٌكون }تبٌنت الجن{ أي علمت وظهر لها العجز. وكانت تسترق السمع وتلبس ولد ٌ

 .(ٖ)بذلن على الناس أنها تعلم الؽٌب؛ فلما خر سلٌمان زال الشن فً أمرها كؤنها ألرت بالعجز"
تبٌنت الجن واإلنس أًٌضا أن الجن ال ٌعلمون الؽٌب ، كما كانوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ٌتوهمون وٌوهمون الناس ذلن"
 .(٘)«تبٌنت اإلنس أن الجن لو كانوا ٌعلمون الؽٌب»وفً مصحؾ عبد هللا بن مسعود:

لال لتادة:" كانت الجن تخبر اإلنس أنهم كانوا ٌعلمون من الؽٌب أشٌاء، وأنهم ٌعلمون 
فابتلوا بموت سلٌمان، فمات فلبث سنة على عصاه وهم ال ٌشعرون بموته، وهم  ما فً ؼد،

مسخرون تلن السنة ٌعملون داببٌن }فلما خر تبٌنت الجن أن لو كانوا ٌعلمون الؽٌب ما لبثوا فً 
 .(ٙ)العذاب المهٌن{ ولمد لبثوا ٌدأبون، وٌعملون له حوال"

الح عن ابن عباس وعن مرة عن السدي فً خبر ذكره عن أبً مالن وعن أبً ص 
الهمدانً عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كان سلٌمان ٌتجردفً بٌت 
الممدس السنة والسنتٌن، والشهر والشهرٌن، وألل من ذلن وأكثر، ٌدخل طعامه وشرابه، فدخله 

ٌه، إال تنبت فٌه شجرة، فٌسؤلها: ما فً المرة التً مات فٌها، وذلن أنه لم ٌكن ٌوم ٌصبح ف
اسمن؟ فتمول الشجرة: اسمً كذا وكذا، فٌمول لها: ألي شًء نبت، فتمول: نبت لكذا وكذا. فٌؤمر 
بها فتمطع؛ فإن كانت نبتت لؽرس ؼرسها، وإن كانت نبتت لدواء لالت: نبت دواء لكذا وكذا، 

ا ما اسمن؟ فمالت له: أنا الخروبة، فٌجعلها كذلن، حتى نبتت شجرة ٌمال لها الخروبة، فسؤله
فمال: ألي شًء نبت، لالت: لخراب هذا المسجد، لال سلٌمان: ما كان هللا لٌخربه وأنا حً، أنت 
التً على وجهن هبلكً وخراب بٌت الممدس، فنزعها وؼرسها فً حابط له ثم دخل المحراب، 

لن، وهم ٌعملون له ٌخافون أن فمام ٌصلً متكبا على عصاه، فمات وال تعلم به الشٌاطٌن فً ذ
ٌخرج فٌعالبهم، وكانت الشٌاطٌن تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوى بٌن ٌدٌه 
وخلفه، وكان الشٌطان الذي ٌرٌد أن ٌخلع ٌمول: ألست جلدا إن دخلت، فخرجت من الجانب 

ب إال اآلخر، فدخل شٌطان من أولبن فمر، ولم ٌكن شٌطان ٌنظر إلى سلٌمان فً المحرا
احترق، فمر ولم ٌسمع صوت سلٌمان علٌه السبلم، ثم رجع فلم ٌسمع، ثم رجع فولع فً البٌت 
فلم ٌحترق، ونظر إلى سلٌمان لد سمط فخرج فؤخبر الناس أن سلٌمان لد مات، ففتحوا عنه 
فؤخرجوه ووجدوا منسؤته، وهً العصا بلسان الحبشة لد أكلتها األرضة، ولم ٌعلموا منذ كم 

وضعوا األرضة على العصا، فؤكلت منها ٌوما ولٌلة، ثم حسبوا على ذلن النحو، فوجدوه مات، ف
لد مات منذ سنة". وهً فً لراءة ابن مسعود: فمكثوا ٌدأبون له من بعد موته حوال كامبل فؤٌمن 
الناس عند ذلن أن الجن كانوا ٌكذبونهم، ولو أنهم علموا الؽٌب لعلموا بموت سلٌمان ولم ٌلبثوا 
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العذاب سنة ٌعملون له، وذلن لول هللا: }ما دلهم على موته إال دابة األرض تؤكل منسؤته فلما  فً
خر تبٌنت الجن أن لو كانوا ٌعلمون الؽٌب ما لبثوا فً العذاب المهٌن{، ٌمول: تبٌن أمرهم للناس 

بؤطٌب الطعام، أنهم كانوا ٌكذبونهم، ثم إن الشٌاطٌن لالوا لؤلرضة: لو كنت تؤكلٌن الطعام أتٌنان 
ولو كنت تشربٌن الشراب سمٌنان أطٌب الشراب، ولكنا سننمل إلٌن الماء والطٌن، فالذي ٌكون 

 .(ٔ)فً جوؾ الخشب فهو ما تؤتٌها به الشٌاطٌن شكرا لها"
 [:ٗٔ-ٓٔفوابد اآلٌات:]

 بٌان إكرام هللا تعالى آلل داود وما وهب داود وسلٌمان من اآلٌات. -ٔ
 السبلح وآالت الحرب لؽرض الجهاد فً سبٌل هللا.فضٌلة صنع  -ٕ
 مركبة سلٌمان سبمت صنع الطابرات الحالٌة بآالؾ السنٌن. -ٖ
 شرع من لبلنا شرع لنا إال ما خصه الدلٌل كتحرٌم الصور والتماثٌل علٌنا ولم تحرم عندهم. -ٗ
 وجوب الشكر على النعم، وأهم ما ٌكون به الشكر الصبلة واإلكثار منها. -٘
 تمرٌر أن علم الؽٌب هلل وحده. -ٙ

 المرآن
بَْلَدةٌ  }لَمَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ َجنَّتَاِن َعْن ٌَِمٌٍن َوِشَماٍل ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ 

 [٘ٔ({ ]سبأ : َ٘ٔطٌِّبَةٌ َوَربٌّ َؼفُوٌر )
 التفسٌر: 

فً مسكنهم داللة على لدرتنا: بستانان عن ٌمٌن وشمال، كلوا من « الٌمن»لمد كان لمبٌلة سبؤ بـ 
 رزق ربكم، واشكروا له نعمه علٌكم؛ فإن بلدتكم كرٌمة التربة حسنة الهواء، وربكم ؼفور لكم.

ٍ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ{ ]سبؤ :   [، أي:" لمد كان لمبٌلة سبؤ بـ ٘ٔلوله تعالى:}لَمَْد َكاَن ِلَسبَإ
 فً مسكنهم داللة على لدرتنا« نالٌم»

موطبة للمسم، أي: وهللا لمد كان لموم سبإ فً موضع سكانهم « البلم» لال الصابونً:" 
بالٌمن آٌة عظٌمة دالة على هللا جل وعبل وعلى لدرته على مجازات المحسن بإحسانه، 

لهم شرَّ والمسًء بإساءته، فإن لوم سبإ لما كفروا نعمة هللا خرَّ هللا ملكهم، وشتَّ  ت شملهم، ومزَّ
ق، وجعلهم عبرةً لمن ٌعتبر"  .(ٕ)ممزَّ

 على لولٌن : «سبإ»اختلؾ أهل العلم فً  
بٌنها وبٌن صنعاء مسٌرة ثبلثة أٌام. لاله أحدهما : أنه اسم أرض بالٌمن ٌمال لها مؤرب، 

 .(ٖ)لتادة
ٌمولون: إن مؤرب مدٌنة بلمٌس لم ٌكن بٌنها وبٌن بٌت الممدس إال مٌل،  لال ابن لهٌعة:" 

فلما ؼضب هللا علٌها بعدها فهً الٌوم بالٌمن وهً التً ذكر هللا فً المرآن: }لمد كان لسبإ فً 
 .(ٗ)مسكنهم آٌة{، حتى بلػ: }ذلن جزٌناهم بما كفروا{"

ؾ جعله اسما للمبٌلة، وهو بؽٌر صر« لمد كان لسبإ»لرأ أبو عمرو: لال النحاس:" 
اختٌار أبً عبٌد واستدل على أنه اسم لبٌلة أن بعده فً مسكنهم ولو كان كما كان لكان فً 

 .(٘)مساكنها"
 الثانً : اسم لبٌلة.

 واختلؾ من لال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على لولٌن:
 .(ٔ)اورديأحدهما : أنه اسم امرأة نسبت المبٌلة إلٌها ألنها أمهم. حكاه الم
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 .(ٗ)، وهو لول األكثرٌن(ٖ)، واختاره الواحدي(ٕ)الثانً : أنه رجل. لاله مماتل
 .(ٙ)"بن ٌعرب بن لحطان (٘)وهو رجل بن ٌشخب لال مماتل:" 
لال ابن كثٌر:" لال علماء النسب ، منهم دمحم بن إسحاق : اسم سبؤ : عبد شمس بن  

 .(2)ٌشجب بن ٌعرب بن لحطان"
أكثر أهل التفسٌر على أن سبؤ اسم رجل، ونسبت المبٌلة إلٌه، كما أن  لال السمعانً:" 

 .(1)تمٌما اسم رجل، ونسبت المبٌلة إلٌه"
هو فً األصل اسم رجل جاء بذلن التولٌؾ عن النبً صلى هللا علٌه  لال النحاس:" 

 .(5)وسلم"
هللا  ثابت بن سعٌد عن أبٌه: "أن فروة بن مسٌن المرادي، حدثه أنه سؤل رسولعن 

ال، بل رجل »ملسو هيلع هللا ىلص عن سبؤ فمال: ٌا رسول هللا ما سبؤ؟ أرجل أم جبل أم واد؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ولد عشرة فتشاءم أربعة، وتٌامن ستة، تشاءم لخم، وجذام، وعاملة، وؼسان، وتٌامن حمٌر، 

 .(ٓٔ)«ا بجٌلةومذحج، واألزد، وكندة، واألشعرٌون، وأنمار التً منه
وفً رواٌة عن عبد العزٌز بن ٌحٌى، لال : "كنا عند عبٌدة بن عبد الرحمن بؤفرٌمٌة 
فمال ٌوًما : ما أظن لوما بؤرض إال وهم من أهلها. فمال علً بن رباح : كبل لد حدثنً فبلن أن 

لوم كان لهم عز فروة بن ُمَسٌن الؽَُطٌفً لدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، إن سبؤ 
فً الجاهلٌة ، وإنً أخشى أن ٌرتّدوا عن اإلسبلم ، أفؤلاتلهم ؟ فمال : "ما أمرت فٌهم بشًء 
بعد". فؤنزلت هذه اآلٌة : }لَمَْد َكاَن ِلَسبَإٍ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ { اآلٌات ، فمال له رجل : ٌا رسول هللا ، 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُسبل عن سبؤ : ما هو ؟ أبلد ، أم ما سبؤ ؟ فذكر مثل هذا الحدٌث الذي لبله : أن 
رجل ، أم امرأة ؟ لال : "بل رجل ، َولَد له َعَشَرة فسكن الٌمن منهم ستة ، والشام أربعة ، أما 
الٌمانٌون : فمذحج ، وكندة ، واألزد ، واألشعرٌون ، وأنمار ، وحمٌر ؼٌر ما حلها. وأما الشام 

 .(ٔٔ)، وؼسان ، وعاملة": فلخم ، وجذام 
صاحبة  -كانت سبؤ ملوَن الٌمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم ، وبلمٌس  لال ابن كثٌر:"

منهم.. وإنما سمً سبؤ ألنه أول من سبؤ فً العرب ، وكان ٌمال له : الرابش ؛ ألنه  –سلٌمان 
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رٌشا ورٌاشا. أول من ؼنم فً الؽزو فؤعطى لومه ، فسمً الرابش ، والعرب تسمً المال : 
 .(ٔ)وذكروا أنه بشَّر برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً زمانه المتمدم"

: المبٌلة التً هم من أوالد -ها هنا-« سبإ»لال المفسرون: المراد بـ لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕ)سبؤ بن ٌشجب بن ٌعرب بن لحطان"

بعضهم ألنه ٌجعله اسم أب، وٌهمزه وبعضهم ال ٌنون فٌه « سبؤ»ٌنّون  لال أبوعبٌدة:" 
 .(ٖ)بجعله اسم أرض"

 .(ٗ)[، أي:" بستانان عن ٌمٌن وشمال"٘ٔلوله تعالى:}َجنَّتَاِن َعْن ٌَِمٌٍن َوِشَماٍل{ ]سبؤ :  
 .(٘)ٌعنً: بستانان كانا بٌن جبلٌن، عن ٌمٌن من أتاهما وشماله" لال الطبري:" 
جنتان أحدهما عن ٌمٌن الوادي واألخرى عن شمال الوادي، واسم الوادي  مماتل:"لال  

 .(ٙ)العرم"
كانت جنتان بٌن جبلٌن فكانت المرأة تخرج مكتلها على رأسها فتمشً بٌن  لال لتادة:" 

فنمبت « جرذ»جبلٌن، فٌمتلىء مكتلها، وما مست بٌدها، فلما طؽوا بعث هللا علٌهم دابة، ٌمال لها 
 .(2)علٌهم فؽرلتهم، فما بمً لهم إال أثل، وشًء من سدر للٌل"

ة لط، وال ذباب وال برؼوث وال عمرب ولم ٌكن ٌرى فً لرٌتهم بعوض لال ابن زٌد:" 
وال حٌة، وإن كان الركب لٌؤتون وفً ثٌابهم الممل والدواب، فما هم إال أن ٌنظروا إلى بٌوتهم، 
فتموت الدواب، لال: وإن كان اإلنسان لٌدخل الجنتٌن، فٌمسن المفة على رأسه فٌخرج حٌن 

 .(1)ول منها شٌبا بٌده، لال: والسد ٌسمٌها"ٌخرج، ولد امتؤلت تلن المفة من أنواع الفاكهة ولم ٌتنا
 .(1)ٌسمٌها"

[، أي:" كلوا من رزق ربكم، ٘ٔلوله تعالى:}ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ{ ]سبؤ :  
 .(5)واشكروا له نعمه علٌكم"

الذي ٌرزلكم من هاتٌن الجنتٌن من زروعهما وأثمارهما، }واشكروا  لال الطبري:أي:" 
 .(ٓٔ)له{ على ما أنعم به علٌكم من رزله ذلن"

أي: وللنا لهم على لسان الرسل: كلوا من فضل هللا وإنعامه واشكروا لال الصابونً:" 
 .(ٔٔ)ربكم على هذه النعم"

[، أي:" فإن بلدتكم كرٌمة التربة حسنة ٘ٔبؤ : لوله تعالى:}بَْلَدةٌ َطٌِّبَةٌ َوَربٌّ َؼفُوٌر{ ]س 
 .(ٕٔ)الهواء، وربكم ؼفور لكم"
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بلدة لٌست بسبخة، لم ٌكن فٌها شًء مإذ؛ الهمج والدبٌب والهوام، ورب  لال الطبري:" 
 .(ٔ)ؼفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه"

أي:]بلدة[ طٌبة الهواء، عذبة الماء، كثٌرة الفواكه،  ورب ؼفور للذنوب  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)إن شكرتم نعمه"

وربكم ؼفور لذنوبكم، لوم أعطاهم هللا نعمة، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن  لال لتادة:" 
 .(ٖ)معصٌته"

 فإن لٌل: "أي فابدة لتخصٌصهم بهذا، وهللا ؼفور لكل العباد؟ 
 .(ٗ)مؽفرة الرب مع طٌب البلدة على تلن الؽاٌة لم تكن إال لهم"والجواب عنه: أن 

 
 المرآن

ًْ أُُكٍل َخْمٍط  ٌِْن ذََواتَ ٌِْهْم َجنَّتَ ْلنَاُهْم بَِجنَّتَ ٌَْل اْلعَِرِم َوبَدَّ ٌِْهْم َس ٍء }فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَ ًْ َوأَثٍْل َوَش
ٌْنَاُهمْ ِٙٔمْن ِسْدٍر لَِلٌٍل )  [4ٔ-ٙٔ({ ]سبأ : 4ٔبَِما َكفَُروا َوَهْل نَُجاِزي إِالَّ اْلَكفُوَر ) ( َذِلَن َجَز

 التفسٌر: 
ب  فؤعرضوا عن أمر هللا وشكره وكذبوا الرسل، فؤرسلنا علٌهم السٌل الجارؾ الشدٌد الذي خرَّ
ًْ أكل خمط، وهو الثمر المر  السد وأؼرق البساتٌن، وبدَّلناهم بجنتٌهم المثمرتٌن جنتٌن ذواتَ
الكرٌه الطعم، وأثْل وهو شجر شبٌه بالطَّْرفاء ال ثمر له، وللٌل من شجر النَّْبك كثٌر الشون. ذلن 
التبدٌل من خٌر إلى شر بسبب كفرهم، وعدم شكرهم نِعََم هللا، وما نعالب بهذا العماب الشدٌد إال 

 الَجحود المبالػ فً الكفر، ٌجازى بفعله مثبل بمثل.
[، أي:" فؤعرضوا عن أمر هللا وشكره وكذبوا ٙٔوا{ ]سبؤ : لوله تعالى:}فَؤَْعَرضُ  
 .(٘)الرسل"

فؤعرضت سبؤ عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما دعتها إلٌه  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)رسلها من أنه خالمها"

 .(2)أي: فؤعرضوا عن شكر النعم" لال السمعانً:" 
أي : عن توحٌد هللا وعبادته وشكره على ما أنعم به علٌهم ، وعدلوا إلى  لال ابن كثٌر:" 

ً تَْمِلُكُهْم  ٍ ٌَِمٌٍن. إِنًِّ َوَجْدُت اْمَرأَة ٍ بِنَبَإ عبادة الشمس ، كما لال هدهد سلٌمان : } َوِجبْتَُن ِمْن َسبَإ
ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌٌم. َوَجْدتَُها َولَ  ًْ ِ َوَزٌََّن لَُهُم َوأُوتٌَِْت ِمْن ُكّلِ َش ْوَمَها ٌَْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَّبٌِِل فَُهْم ال ٌَْهتَُدوَن { ]النمل :   .(1)["ٕٗ،  ٕٕالشَّ
 .(5)لال وهب بن منبه: "لمد بعث هللا إلى سبؤ ثبلثة عشر نبٌا فكذبوهم" 
 .(ٓٔ)بعث إلى سبؤ اثنا عشر نبٌا فسمى تبع لكثرة من تبعه" لال السدي:" 
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ٌَْل اْلعَِرِم{ ]سبؤ :   ٌِْهْم َس [، أي:" فؤرسلنا علٌهم السٌل الجارؾ ٙٔلوله تعالى:}فَؤَْرَسْلنَا َعلَ
ب السد وأؼرق البساتٌن"  .(ٔ)الشدٌد الذي خرَّ

سدهم الذي كان  فثمبنا علٌهم حٌن أعرضوا عن تصدٌك رسلنا لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)ٌحبس عنهم السٌول، وكان العرم فٌما ذكر مما بنته بلمٌس"

فلما أعرضوا وجحدوا الرسل بثك هللا علٌهم المسناة، فؽرلت أرضهم ودفن لال الفراء:" 
 .(ٖ)"بٌوتهم الرمل

أن ذلن السٌل الذي أرسل علٌهم من العرم كان ماء أحمر أتى هللا به من  عن مجاهد:" 
حٌث شاء هو شك السد وهدمه، وحفر بطن الوادي عن الجنتٌن، فارتفعتا وؼار عنهما الماء 

 .(ٗ)فٌبستا"
 واختلفوا فً العرم على أربعة ألوال: 

 .(1)، وعطاء(2)، والضحان(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها: أنه اسم الوادي. لاله ابن عباس
لال ابن عباس:"واد كان بالٌمن، كان ٌسٌل إلى مكة، وكانوا ٌسمون وٌنتهً سٌلهم 

 .(5)إلٌه"
واد كانت تجتمع إلٌه مساٌل من أودٌة شتى، « سٌل العرم»ذكر لنا أن  لال لتادة:" 

فعمدوا فسدوا ما بٌن الجبلٌن بالمٌر والحجارة وجعلوا علٌه أبوابا، وكانوا ٌؤخذون من مابه ما 
 .(ٓٔ)احتاجوا إلٌه، وٌسدون عنهم ما لم ٌعنوا به من مابه شٌبا"

واد ٌدعى العرم، وكان إذا مطر سالت أودٌة الٌمن إلى العرم، واجتمع  لال الضحان:" 
إلٌه الماء فعمدت سبؤ إلى العرم فسدوا ما بٌن الجبلٌن، فحجزوه بالصخر والمار، فانسد زمانا من 

 .(ٔٔ)الدهر، ال ٌرجون الماء، ٌمول: ال ٌخافون"
، (ٖٔ)ومجاهد ،(ٕٔ)ؽٌرة بن حكٌمالمالمسنؤة التً تحتبس الماء، وهذا لول «: العرم»الثانً: أن

 .(٘)، وابن لتٌبة(ٗ)، وأبً عبٌدة(ٖ)، والمبرد(ٕ)، والفراء(ٔ)، وعمرو بن شرحبٌل(ٗٔ)والسدي
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ٌَْل اْلعَِرِم{: واحدها: لال أبوعبٌدة:"  ، وهو بناء مثل المشار ٌحبس به الماء «عرمة»}َس
ببناء فٌشرؾ به على الماء فى وسط األرض وٌترن فٌه سبٌل للسفٌنة فتلن: العرمات، واحدها: 

 :(ٙ)بلسان العجم. لال األعشى« المشار»عرمة، و
 وفى ذان للمإتسى إسوة ... ومؤرب لفّى علٌها العرم

 لهم حمٌر ... إذا جاش دفّاعه لم ٌرمرخام بناه 
 :(2)أي: حبسه. ولال آخر

 .(ٔ)من سبؤ الحاضرٌن مؤرب إذ ... ٌبنون من دون سٌله العرما"
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 .(ٕ)هً: المنسؤة التً ٌجتمع فٌه الماء ثم ٌنشؾ" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)بالحبشة، وهً المسناة التً ٌجتمع فٌها الماء ثم ٌنبثك"« العرم»لال مجاهد:" 
 .(ٗ)أبً مٌسرة، لوله: "}فؤرسلنا علٌهم سٌل العرم{، لال: المسناة بلحن الٌمن"روي عن  
لال ٌحٌى بن سلٌمان الجعفً: "المسناة هً التً ٌسمٌها أهل مصر الجسر فكانوا  

 .(٘)ٌفتحونها إذا شاإوا فإذا روٌت جنتهم سدوها"
هذا الذي ٌسمونه الجسر ٌحبس به الماء، وكان سدا لد جعل فً  لال ٌحٌى بن سلٌمان:" 

موضع الوادي تجتمع فٌه المٌاه. وذكروا أنه إنما نمبه دابة ٌمال له الخلد، لٌس له عٌنان، له نابان 
 .(ٙ)ٌحفر بهما األرض"

لال السمعانً:"ولد كانوا بنوا المسناة بالصخر والمار بٌنه وبٌن الماء، وجعلوا على 
 . (2)المسناة أبوابا تفتح وتسد، فإذا احتاجوا إلى الماء فتحوا، وإذا استؽنوا سدوا"

لال الفراء:" كانت مسناة كانت تحبس الماء على ثبلثة أبواب منها، فٌسمون من ذلن 
الماء من الباب األول، ثم الثانً، ثم اآلخر، فبل بنفد حتى ٌثوب الماء من السنة الممبلة. وكانوا 

 .(1)عٌشا" أنعم لوم
وذكر النماش: "أنه كان ذلن من عمل بلمٌس، وكانت جعلت على المسناة اثنً عشرة 
مخرجا، ٌخرج منها اثنا عشر نهرا، وكانت المسناة سدا بٌن جبلٌن، والمٌاه وراء السد تجتمع 

 . (5)من السٌول"
ر ، فمال: هو بكبلم حمٌ«العرم»وعن هب، لال أبً: "فسؤلت المؽٌرة بن حكٌم عن  

المسناة، فسدت ما بٌن الجبلٌن فحبست الماء من وراء السد، وجعلت له أبوابا بعضها فوق بعض 
وبنت من دونه بركة ضخمة، فجعلت فٌها اثنً عشر مخرجا على عدة أنهارهم، فلما جاء المطر 
احتبس السٌل من وراء السد فؤمرت بالباب األعلى ففتح فجرى ماإه فً البركة، وأمرت بالبعر 

مً فٌها فجعل بعض البعر ٌخرج أسرع من بعض، فلم تزل تضٌك تلن األنهار، وترسل البعر فؤل
فً الماء حتى خرج جمٌعا معا، فكانت تمسمه بٌنهم على ذلن، حتى كان من شؤنها وشؤن سلٌمان 

 .(ٓٔ)ما كان"
لال المؽٌرة بن حكٌم: "لما ملكت بلمٌس، جعل لومها ٌمتتلون على ماء وادٌهم، لال  

فجعلت تنهاهم فبل ٌطٌعونها، فتركت ملكها وانطلمت إلى لصر لها وتركتهم، فلما كثر الشر بٌنهم 
وندموا أتوها، فؤرادوها على أن ترجع إلى ملكها فؤبت فمالوا: لترجعن أو لنمتلنن، فمالت: إنكم ال 

را بعدن، تطٌعوننً ولٌست لكم عمول، وال تطٌعونً، لالوا: فإنا نطٌعن، وإنا لم نجد فٌنا خٌ
 .(ٔٔ)فجاءت فؤمرت بوادٌهم، فسد بالعرم"
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هو اسم الجرذ، وهو الفؤرة، ولٌل: كان اسم الخلد، وسلطه هللا تعالى على «: العرم»الثالث: أن 
 المسناة حتى نمبها، ودخل الماء وؼرق البلد والبساتٌن. 

ٌعرؾ هرا من ولال ابن األعرابً: "العرم والبر من أسماء الفؤرة، ومنه لولهم: فبلن ال 
 . (ٔ)برا أي: السنور من الفؤرة"

الجرذ الذكر، ونسب إلٌه السٌل من حٌث إنه نمب «: العرم»لال الراؼب:" لٌل:  
 .(ٕ)المسناة"

وذكر أبو الحسٌن بن فارس فً تفسٌره: "أن الموم كانوا لد سمعوا أن هبلن بلدهم بالفؤر 
فً المسناة، فجاءت فؤرة حمراء كبٌرة من كهانهم، فجاءوا بالسنانٌر وربطوها عند كل جرؾ 

 .(ٖ)وساورت السنور وهزمته ودخلت فً الجرؾ، وتؽلؽلت المسناة حتى نمبتها وخرلتها"
هو السٌل الشدٌد، أي: أرسلنا علٌهم السٌل الشدٌد. وهذا لول ابن «: العرم»الرابع : أن 

 .(٘)، ومجاهد(ٗ)عباس
الخلك، وتظهر بالفعل، ٌمال: عرم فبلن لال الراؼب:" العرامة: شراسة وصعوبة فً  

فهو عارم، وعرم: تخلك بذلن، ومنه: عرام الجٌش، ولوله تعالى: }فؤرسلنا علٌهم سٌل 
 .(ٙ)[ ، لٌل: أراد سٌل األمر العرم "ٙٔالعرم{]سبؤ: 

والمسناة، وهً التً تحبس  (2)فؤكثر المفسرٌن على أن العرم: السكر لال الواحدي:" 
 .(1)الماء"

ابن عباس:"وكان السبب الذي سبب هللا إلرسال ذلن السٌل علٌهم فٌما ذكر لً  ولال 
 .(5)جرذا ابتعثه هللا على سدهم، فثمب فٌه ثمبا"

اختلؾ أهل العلم فً صفة ما حدث عن ذلن الثمب مما كان فٌه خراب جنتٌهم، على ثم  
 لولٌن:

الماء على جناتهم؛ فؽرلها وخرب أحدهما: أن السٌل لما وجد عمبل فً السد عمل فٌه، ثم فاض 
 .(ٕٔ)، وابن زٌد، ووهب بن منبه(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ). لاله لتادةأرضهم ودٌارهم

لما ترن الموم أمر هللا بعث هللا علٌهم جرذا ٌسمى الخلد، فثمبه من أسفله  لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)حتى ؼرق به جناتهم، وخرب به أرضهم عموبة بؤعمالهم"
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وبؽوا، ٌعنً سبؤ، بعث هللا علٌهم جرذا فخرق علٌهم السد  الضحان: "لما طؽوالال 
 .(ٔ)فؤؼرلهم هللا"

لال ابن زٌد: "بعث هللا علٌه جرذا وسلطه على الذي كان ٌحبس الماء الذي ٌسمٌها، 
فؤخرب فً أفواه تلن الحجارة وكل شًء منها من رصاص وؼٌره، حتى تركها حجارة، ثم بعث 

سد وما كان ٌحبس، والتلع تلن الجنتٌن، فذهب بهما، ولرأ }فؤرسلنا هللا سٌل العرم، فالتلع ذلن ال
 .(ٕ)علٌهم سٌل العرم وبدلناهم بجنتٌهم جنتٌن{، لال: ذهب بتلن المرى والجنتٌن"

لال وهب بن منبه الٌمانً: "كان لهم، ٌعنً لسبؤ، سد، لد كانوا بنوه بنٌانا أبدا، وهو  
شى أموالهم، وكان فٌما ٌزعمون فً علمهم من كهانتهم، الذي كان ٌرد عنهم السٌل إذا جاء أن ٌؽ

أنه إنما ٌخرب علٌهم سدهم ذلن فؤرة، فلم ٌتركوا فرجة بٌن حجرٌن إال ربطوا عندها هرة، فلما 
جاء زمانه وما أراد هللا بهم من التؽرٌك، ألبلت فٌما ٌذكرون فؤرة حمراء إلى هرة من تلن 

الهرة، فدخلت فً الفرجة التً كانت عندها، فؽلؽلت  الهرر فساورتها، حتى استؤخرت عنها أي
فً السد فحفرت فٌه حتى وهنته للسٌل وهم ال ٌدرون، فلما جاء السٌل وجد خلبل فدخل فٌه حتى 
للع السد وفاض على األموال فاحتملها فلم ٌبك منها إال ما ذكره هللا، فلما تفرلوا نزلوا على 

 .(ٖ)كهانة عمران بن عامر"
الماء الذي كانوا ٌعمرون به جناتهم سال إلى موضع ؼٌر الموضع الذي كانوا  أنالثانً: 

 .(ٗ)ٌنتفعون به، فبذلن خربت جناتهم. وهذا لول ابن عباس
بعث هللا علٌهم، ٌعنً على العرم، دابة من األرض فثمبت فٌه ثمبا،  لال ابن عباس:" 

ه، وأبدلهم هللا مكان جنتٌهم جنتٌن فسال ذلن الماء إلى موضع ؼٌر الموضع الذي كانوا ٌنتفعون ب
 .(٘)ذواتً أكل خمط، وذلن حٌن عصوا، وبطروا المعٌشة"

والمول األول أشبه بما دل علٌه ظاهر التنزٌل، وذلن أن هللا تعالى ذكره  لال الطبري:" 
أخبر أنه أرسل علٌهم سٌل العرم، وال ٌكون إرسال ذلن علٌهم إال بإسالته علٌهم، أو على جناتهم 

 .(ٙ)أرضهم ال بصرفه عنهم"و
ٍء ِمْن ِسْدٍر لَِلٌٍل{ ]سبؤ   ًْ ًْ أُُكٍل َخْمٍط َوأَثٍْل َوَش ٌِْن ذََواتَ ٌِْهْم َجنَّتَ ْلنَاُهْم بَِجنَّتَ : لوله تعالى:}َوبَدَّ

ًْ أكل خمط، وهو الثمر المر الكرٌه الطعم، ٙٔ [، أي:" وبدَّلناهم بجنتٌهم المثمرتٌن جنتٌن ذواتَ
 .(2)ر شبٌه بالطَّْرفاء ال ثمر له، وللٌل من شجر النَّْبك كثٌر الشون"وأثْل وهو شج

وجعلنا لهم مكان بساتٌنهم من الفواكه والثمار بساتٌن من جنى ثمر  لال الطبري:" 
األران، واألران هو الخمط، واألثل: فإنه ٌمال له: الطرفاء، ولٌل: شجر شبٌه بالطرفاء ؼٌر أنه 

 .(1)أعظم منها، ولٌل: إنها السمر،  وشًء من سدر للٌل"
ٌْنن الجنتٌن إلٌ لال ابن كثٌر:"  ه ، بعد الثمار النضٌجة والمناظر فهذا الذي صار أمر تَ

الحسنة ، والظبلل العمٌمة واألنهار الجارٌة ، تبدلت إلى شجر األران والطرفاء والّسْدر ذي 
 .(5)الشون الكثٌر والثمر الملٌل"
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«: األثل»شجر العضاه. وهً: كل شجرة ذات شون، و «: الخمط» لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)شبٌه بالطرفاء إال أنه أعظم منه"

 .(ٕ)كل شجرة ذى شون واألكل هو الجنى"«: الخمط» لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)أبدلهم هللا مكان جنتٌهم جنتٌن ذواتً أكل خمط، والخمط: األران" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)األثل: الطرفاء" لال ابن عباس:" 
 .(٘)الخمط: األران" لال الحسن ومجاهد:" 
 .(ٙ)الخمط: األران، وأكله: برٌره" لال لتادة:" 
بدلهم هللا بجنان الفواكه واألعناب، إذ أصبحت جناتهم خمطا وهو  لال الضحان:" 
 .(2)األران"
أذهب تلن المرى والجنتٌن، وأبدلهم الذي أخبرن ذواتً أكل خمط، لال:  لال ابن زٌد:" 

 .(1)وشٌبا من سدر للٌل"فالخمط: األران، لال: جعل مكان العنب أراكا، والفاكهة أثبل 
 .(5)بٌنما شجر الموم خٌر الشجر، إذ صٌره هللا من شر الشجر بؤعمالهم" لال لتادة:" 
ٌْنَاُهْم بَِما َكفَُروا{ ]سبؤ :   [، أي:" ذلن التبدٌل من خٌر إلى شر 2ٔلوله تعالى:}َذِلَن َجَز

 .(ٓٔ)بسبب كفرهم، وعدم شكرهم نِعََم هللا"
هذا الذي فعلنا بهإالء الموم من سبؤ من إرسالنا علٌهم سٌل العرم،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)حتى هلكت أموالهم، وخربت جناتهم، جزاء منا على كفرهم بنا، وتكذٌبهم رسلنا"
وذلن بسبب كفرهم وشركهم باهلل ، وتكذٌبهم الحك وعدولهم عنه إلى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)الباطل"
[، أي:" وما نعالب بهذا العماب الشدٌد 2ٔنَُجاِزي إاِلَّ اْلَكفُوَر{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوَهْل  

 .(ٖٔ)إال الَجحود المبالػ فً الكفر، ٌجازى بفعله مثبل بمثل"
 .(ٗٔ)وهل ٌجازى إال الكفور لنعمة هللا" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘ٔ)أي : عالبناهم بكفرهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)نعالب"عن مجاهد: "}وهل نجازي{:  
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 .(ٕ)لال الحسن البصري :"صدق هللا العظٌم. ال ٌعالب بمثل فعله إال الكفور" 
 .(ٖ)لال طاوس: "ٌجازى وال ٌؽفر له؛ والمإمن ال ٌنالش الحساب"و 

ابن خٌرة: "جزاء المعصٌة الوهن فً العبادة ، والضٌك فً المعٌشة ، والتعسر فً لال 
 .(ٗ)لال : ال ٌصادؾ لذة حبلال إال جاءه َمْن ٌُنَؽِّصه إٌاها" اللذة. لٌل : وما التعسر فً اللذة ؟

إن هللا تعالى إذا أراد بعبده كرامة تمبل حسناته، وإذا أراد بعبده هوانا أمسن  لال لتادة:" 
علٌه ذنوبه حتى ٌوافى به ٌوم المٌامة. لال: وذكر لنا أن رجبل بٌنما هو فً طرٌك من طرٌك 
المدٌنة، إذ مرت به امرأة، فؤتبعها بصره، حتى أتى على حابط، فشج وجهه، فؤتى نبً هللا 

إن هللا إذا أراد بعبد كرامة »، فمال: ٌا نبً هللا فعلت كذا وكذا، فمال له نبً هللا: ووجهه ٌسٌل دما
عجل له عموبة ذنبه فً الدنٌا، وإذا أراد هللا بعبد هوانا أمسن علٌه ذنبه حتى ٌوافى به ٌوم 

 .(٘)«"المٌامة، كؤنه عٌر أبتر
 

 المرآن
ٌَْن اْلمَُرى الَّتًِ  ٌْنَُهْم َوبَ ًَ }َوَجعَْلنَا بَ ٌَْر ِسٌُروا فٌَِها لٌََاِل بَاَرْكنَا فٌَِها لًُرى َظاِهَرةً َولَدَّْرنَا فٌَِها السَّ

 [6ٔ({ ]سبأ : 6َٔوأٌََّاًما آِمنٌَِن )
 التفسٌر: 

ُمدنًا  -« الشام»وهً -والمرى التً باركنا فٌها  -« بالٌمن»وهم -« سبؤ»وجعلنا بٌن أهل 
ر فٌها سًٌرا ممدًَّرا من منزل إلى منزل ال مشمة فٌه، متصلة ٌُرى بعضها من بعض، وجعلنا السٌ

ا، وال  وللنا لهم: سٌروا فً تلن المرى فً أّيِ ولت شبتم من لٌل أو نهار، آمنٌن ال تخافون عدوًّ
 جوًعا وال عطًشا.

ٌَْن اْلمَُرى الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها لًُرى َظاِهَرةً{  ٌْنَُهْم َوبَ [، أي:" 1ٔ]سبؤ :  لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا بَ
ُمدنًا  -« الشام»وهً -والمرى التً باركنا فٌها  -« بالٌمن»وهم -« سبؤ»وجعلنا بٌن أهل 

 .(ٙ)متصلة ٌُرى بعضها من بعض"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن نعمته التً كان أنعمها على هإالء الموم  لال الطبري:" 

الذٌن ظلموا أنفسهم: وجعلنا بٌن بلدهم وبٌن المرى التى باركنا فٌها وهً الشؤم، لرى متصلة، 
 .(2) وهً لرى عربٌة

ٌذكر تعالى ما كانوا فٌه من الِؽْبطة والنعمة ، والعٌش الهنً الرؼٌد ،  لال ابن كثٌر:" 
لببلد الرخٌة ، واألماكن اآلمنة ، والمرى المتواصلة المتماربة ، بعضها من بعض ، مع كثرة وا

أشجارها وزروعها وثمارها ، بحٌث إن مسافرهم ال ٌحتاج إلى َحمل زاد وال ماء ، بل حٌث 
نزل وجد ماء وثمرا ، وٌَمٌل فً لرٌة وٌبٌت فً أخرى ، بممدار ما ٌحتاجون إلٌه فً 

 .(1)سٌرهم"
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لرى متواصلة، لال: كان أحدهم ٌؽدو فٌمٌل فً لرٌة وٌروح فٌؤوي إلى  لال الحسن:" 
لرٌة أخرى. لال: وكانت المرأة تضع زنبٌلها على رأسها، ثم تمتهن بمؽزلها، فبل تؤتى بٌتها 

 .(ٔ)حتى ٌمتلىء من كل الثمار"
 .(ٕ)هً لرب الشام":" }التً باركنا فٌها{، لال عن معمر، لوله: 
 .(ٖ)هً لرى الشام" : "}التً باركنا فٌها{، لال هد، لوله:عن مجا 
واخرج الطبري عن مجاهد، ولتادة، فً لوله: }المرى التً باركنا فٌها{، لاال:  
 .(ٗ)"الشؤم"

 .(٘)عن لتادة: "}لرى ظاهرة{، أي: متواصلة" 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}لرى ظاهرة{، لال: السروات" 

 .(2)ٌوم هم على ماء" كل ، لال:"}لرى ظاهرة{ عن مجاهد:
 .(1)هً لرى عربٌة ، وهً المرى التً ما بٌن مؤرب ، والشام" لال سعٌد بن جبٌر:"

. (5)}لرى ظاهرة{، ٌعنً: لرى عربٌة بٌن المدٌنة والشام" عن ابن عباس، لوله:" 
 .(ٓٔ)وروي عن الضحان مثله

فٌها لرى ظاهرة{، وعن ابن عباس، لوله:"} وجعلنا بٌنهم وبٌن المرى التً باركنا  
 .(ٔٔ)لال:األرض التً باركنا فٌها: هً األرض الممدسة"

لال ابن زٌد:" كان بٌن لرٌتهم ولرى الشؤم لرى ظاهرة، لال: إن كانت المرأة لتخرج  
معها مؽزلها ومكتلها على رأسها، تروح من لرٌة وتؽدوها، وتبٌت فً لرٌة ال تحمل زادا وال 

 .(ٕٔ)ماء لما بٌنها وبٌن الشؤم"
ٌَْر{ ]سبؤ :   [، أي:" وجعلنا السٌر فٌها سًٌرا ممدًَّرا من 1ٔلوله تعالى:}َولَدَّْرنَا فٌَِها السَّ

 .(ٖٔ)منزل إلى منزل ال مشمة فٌه"
 .(ٗٔ)أي: جعلنا ما بٌن المرٌة والمرٌة ممدارا واحدا" لال ابن لتٌبة: 
وجعلنا بٌن لراهم والمرى التً باركنا فٌها سٌرا ممدرا من منزل  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘ٔ)إلى منزل ولرٌة إلى لرٌة، ال ٌنزلون إال فى لرٌة وال ٌؽدون إال من لرٌة"
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ًَ َوأٌََّاًما آِمنٌَِن{ ]سبؤ :   [، أي:" وللنا لهم: سٌروا فً تلن 1ٔلوله تعالى:}ِسٌُروا فٌَِها لٌََاِل
ا، وال جوًعا وال عطًشا"المرى فً أّيِ ولت شب  .(ٔ)تم من لٌل أو نهار، آمنٌن ال تخافون عدوًّ

ٌمول: وللنا لهم سٌروا فً هذه المرى ما بٌن لراكم والمرى التً باركنا لال الطبري: " 
 .(ٕ)فٌها لٌالً وأٌاما آمنٌن ال تخافون جوعا وال عطشا، وال من أحد ظلما"

 .(ٖ)لال: لٌس فٌها خوؾ"عن ابن زٌد، لوله: "}وأٌاما آمنٌن{،  
لال لتادة:" ال ٌخافون ظلما وال جوعا، وإنما ٌؽدون فٌمٌلون، وٌروحون فٌبٌتون فً  

لرٌة أهل جنة ونهر، حتى لمد ذكر لنا أن المرأة كانت تضع مكتلها على رأسها، وتمتهن بٌدها، 
كان الرجل ٌسافر فٌمتلىء مكتلها من الثمر لبل أن ترجع إلى أهلها من ؼٌر أن تخترؾ شٌبا، و

 .(ٗ)ال ٌحمل معه زادا وال سماء مما بسط للموم"
 

 المرآن
ْلنَاُهْم ُكلَّ ُممَ  ٌَْن أَْسفَاِرنَا َوَظلَُموا أَْنفَُسُهْم فََجعَْلنَاُهْم أََحاِدٌَث َوَمزَّ ٍق إِنَّ فًِ }فَمَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَ زَّ

 [6ٔ({ ]سبأ : 6ٔ)َذِلَن آَلٌَاٍت ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
 التفسٌر: 

فبطؽٌانهم ملُّوا الراحة واألمن ورؼد العٌش، ولالوا: ربنا اجعل لُرانا متباعدة؛ لٌبعد سفرنا بٌنها، 
فبل نجد لرى عامرة فً طرٌمنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم فؤهلكناهم، وجعلناهم عبًرا وأحادٌث 

لناهم كل تفرٌك وخربت ببلدهم لَعبرة لكل صبَّار « بسبؤ»، إن فٌما حل لمن ٌؤتً بعدهم، وفَرَّ
 على المكاره والشدابد، شكور لنعم هللا تعالى.

ٌَْن أَْسفَاِرنَا{ ]سبؤ :   [، أي:" فبطؽٌانهم ملُّوا الراحة 5ٔلوله تعالى:}فَمَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَ
فبل نجد لرى عامرة واألمن ورؼد العٌش، ولالوا: ربنا اجعل لُرانا متباعدة؛ لٌبعد سفرنا بٌنها، 

 .(٘)فً طرٌمنا"
فمالوا: ٌا ربنا باعد بٌن أسفارنا؛ فاجعل بٌننا وبٌن الشؤم فلوات  لال الطبري: ٌمول:" 

ومفاوز، لنركب فٌها الرواحل، ونتزود معنا فٌها األزواد، وهذا من الداللة على بطر الموم نعمة 
مد عجل لهم ربهم اإلجابة، كما عجل هللا علٌهم وإحسانه إلٌهم، وجهلهم بممدار العافٌة، ول

ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السَّمَ  اِء أَِو ابْتِنَا للمابلٌن: }َوإِْذ لَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
 .(ٙ)[، أعطاهم ما رؼبوا إلٌه فٌه وطلبوا من المسؤلة"ٕٖبِعََذاٍب أَِلٌٍم{ ]األنفال : 

وذلن أنهم بَطروا هذه النعمة، وأحبوا مفاوز ومهامه ٌحتاجون فً لطعها  لال ابن كثٌر:" 
إلى الزاد والرواحل والسٌر فً الَحُرور والمخاوؾ ، كما طلب بنو إسرابٌل من موسى أن 
ٌخرج هللا لهم مما تنبت األرض ، من بملها ولثابها وفومها وعدسها وبصلها ، مع أنهم كانوا فً 

رؼٌد فً َمّن وسلوى وما ٌشتهون من مآكل ومشارب ومبلبس مرتفعة ؛ ولهذا لال لهم :  عٌش
ٌٌْر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكْم َما َسؤَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَ  لَّةُ } أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخ ٌِْهُم الذِّ

ِ { ]البمرة :  َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِؽََضبٍ  [ ، ولال تعالى : } َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة بَِطَرْت ِٔٙمَن َّللاَّ
ُ َمثبَل لَْرٌَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمبِنَّةً ٌَؤْتٌَِها 1َ٘مِعٌَشتََها { ]المصص :  [ ، ولال تعالى : } َوَضَرَب َّللاَّ

                                                           



ٕٙ 
 

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِؾ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن ِرْزلَُها َرَؼًدا ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت  ِ فَؤََذالََها َّللاَّ بِؤَْنعُِم َّللاَّ
 .(ٔ)["ٕٔٔ{ ]النحل : 

كانت لهم لرى متصلة بالٌمن، كان بعضها ٌنظر إلى بعض، فبطروا  لال أبو مالن:" 
م، وجعل طعامهم أثبل ذلن، ولالوا: ربنا باعد بٌن أسفارنا، لال: فؤرسل هللا علٌهم سٌل العر

 .(ٕ)وخمطا وشٌبا من سدر للٌل"
فإنهم بطروا عٌشهم، ولالوا: لو كان جنى جناتنا أبعد مما هً كان  لال ابن عباس:" 

أجدر أن نشتهٌه، فمزلوا بٌن الشؤم وسبؤ، وبدلوا بجنتٌهم جنتٌن ذواتً أكل خمط، وأثل وشًء 
 .(ٖ)من سدر للٌل"

ربنا باعد بٌن أسفارنا{، حتى نبٌت فً الفلوات والصحاري، }فمالوا عن ابن زٌد، لوله:" 
 .(ٗ)}فظلموا أنفسهم{"

بطر الموم نعمة هللا وؼمطوا كرامة هللا، لال هللا: }وظلموا أنفسهم فجعلناهم  لال لتادة:" 
 .(٘)"{أحادٌث

 .(ٙ)ربنا بعّد بٌن أسفارنا"»ولرأه لوم:  
وظلموا أنفسهم بكفرهم وجحودهم [، أي:" 5ٔ: لوله تعالى:}َوَظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]سبؤ 

 .(2)"النعمة
 .(1)أي : بكفرهم" لال ابن كثٌر:" 

وكان ظلمهم اٌاها عملهم بما ٌسخط هللا علٌهم من معاصٌه مما ٌوجب  لال الطبري:"
 .(5)لهم عماب هللا"

وأحادٌث لمن ٌؤتً [، أي:" وجعلناهم عبًرا 5ٔلوله تعالى:}فََجعَْلنَاُهْم أََحاِدٌَث{ ]سبؤ : 
 .(ٓٔ)بعدهم"

 .(ٔٔ)أي: عظة ومعتبرا" لال ابن لتٌبة: 
ٌمول: صٌرناهم أحادٌث للناس ٌضربون بهم المثل فً السب، فٌمال:  لال الطبري:"

 .(ٕٔ)تفرق الموم أٌادي سبا، وأٌدي سبا إذا تفرلوا وتمطعوا"
أي : جعلناهم حدٌثا للناس ، َوسَمًرا ٌتحدثون به من خبرهم ، وكٌؾ  لال ابن كثٌر:" 

مكر هللا بهم ، وفرق شملهم بعد االجتماع واأللفة والعٌش الهنًء تفرلوا فً الببلد هاهنا وهاهنا 
"(ٖٔ). 
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صاروا مثبل عند العرب. والعرب تمول: تفرلوا أٌادي سبا وأٌدي سبا لال لال الفراء:" 
 :(ٔ)الشاعر

 .(ٕ)"ترى الناس إلٌها نٌسبا ... من صادر ووارد أٌدي سباعٌنا 
إبراهٌم بن حبٌب بن الشهٌد ، سمعت أبً ٌمول :" سمعت عكرمة ٌحدث بحدٌث أهل 

 ٌِْهمْ سبؤ ، لال : } لَمَْد َكاَن ِلَسبَإٍ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ َجنَّتَاِن َعْن ٌَِمٌٍن َوِشَماٍل{  إلى لوله : } فَؤَْرَسْلنَا َعلَ 
ٌَْل اْلعَِرِم { وكانت فٌهم كهنة ، وكانت الشٌاطٌن ٌسترلون السمع ، فؤخبروا الكهنة بشًء من  َس
أخبار السماء ، فكان فٌهم رجل كاهن شرٌؾ كثٌر المال ، وإنه ُخبّر أن زوال أمرهم لد دنا ، 

رجل من وأن العذاب لد أظلهم. فلم ٌدر كٌؾ ٌصنع ؛ ألنه كان له مال كثٌر من عمار ، فمال ل
: إذا كان ؼدا وأمرتن بؤمر فبل تفعل، فإذا انتهرتن فانتهرنً ، فإذا  -وهو أعزهم أخواال  -بنٌه 

تناولتن فالطمنً. فمال : ٌا أبت ، ال تفعل ، إن هذا أمر عظٌم ، وأمر شدٌد ، لال : ٌا بنً ، لد 
الناس ، لال : ٌا بنً  حدث أمر ال بد منه. فلم ٌزل به حتى وافاه على ذلن. فلما أصبحوا واجتمع

، افعل كذا وكذا. فؤبى ، فانتهره أبوه ، فؤجابه ، فلم ٌزل ذلن بٌنهما حتى تناوله أبوه ، فوثب 
ًّ بالشفرة. لالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ لال : أذبحه.  على أبٌه فلطمه ، فمال : ابنً ٌلطمنً ؟ َعلَ

فؤبى ، لال : فؤرسلوا إلى أخواله فؤعلموهم لالوا : تذبح ابنن. الطمه أو اصنع ما بدا لن. لال : 
ذلن ، فجاء أخواله فمالوا : خذ منا ما بدا لن. فؤبى إال أن ٌذبحه. لالوا : فلتموتن لبل أن تذبحه. 
لال : فإذا كان الحدٌث هكذا فإنً ال أرى أن ألٌم ببلد ٌحال بٌنً وبٌن ولدي فٌه ، اشتروا منً 

حتى باع دوره وأرضٌه وعماره ، فلما صار الثمن فً  دوري ، اشتروا منً أرضً ، فلم ٌزل
ٌده وأحرزه ، لال : أي لوم ، إن العذاب لد أظلكم ، وزوال أمركم لد دنا ، فمن أراد منكم دارا 

 -جدٌدا ، وجمبل شدٌدا ، وسفرا بعٌدا ، فلٌلحك بعمان. ومن أراد منكم الَخْمر والَخمٌر والعَصٌر 
فلٌلحك  ببْصَرى ، ومن أراد الراسخات فً الوحل ،  -فظها وكلمة ، لال إبراهٌم : لم أح

المطعمات فً المحل ، الممٌمات فً الضحل ، فلٌلحك بٌثرب ذات نخل. فؤطاعه لومه فخرج 
أهل عمان إلى عمان. وخرجت ؼسان إلى بصرى. وخرجت األوس والخزرج وبنو عثمان إلى 

عثمان : هذا مكان صالح ، ال نبؽً به ٌثرب ذات النخل. لال : فؤتوا على بطن مر فمال بنو 
بدال. فؤلاموا به ، فسموا لذلن خزاعة ، ألنهم انخزعوا من أصحابهم ، واستمامت األوس 

 .(ٖ)والخزرج حتى نزلوا المدٌنة ، وتوجه أهل عمان إلى عمان ، وتوجهت ؼسان إلى بصرى"
ٍق{ ]سبؤ :  ْلنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ لناهم كل تفرٌك وخربت [، 5ٔلوله تعالى:}َوَمزَّ أي:" وفَرَّ

 .(ٗ)ببلدهم"
 .(٘)ٌمول: ولطعناهم فً الببلد كل ممطع" لال الطبري:"

 .(ٙ)أي: لطعناهم وفرلناهم" لال أبو عبٌدة:"
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فرلناهم فً كل وجه. ولذلن لالت العرب للموم إذا أخذوا فً وجوه  لال ابن لتٌبة: 
 .(ٕ)مذاهب وطرق" ، بمعنى:(ٔ)«أٌدي»مختلفة: تفرلوا أٌدي سبا .و

لال عامر الشعبً: "أما ؼسان فمد لحموا بالشؤم، وأما األنصار فلحموا بٌثرب، وأما 
 .(ٖ)خزاعة فلحموا بتهامة، وأما األزد فلحموا بعمان"

ٌزعمون أن عمران بن عامر وهو عم الموم كان كاهنا، فرأى فً  لال ابن إسحاق:"
هم: إنً لد علمت أنكم ستمزلون، فمن كان منكم ذا كهانته أن لومه سٌمزلون وٌتباعدون؛ فمال ل

هم بعٌد وجمل شدٌد ومزاد جدٌد فلٌلحك بكؤس أو كرود، لال: فكانت وادعة بن عمرو، ومن 
كان منكم ذا هم مدن وأمرد عن فلٌلحك بؤرض شن فكانت عوؾ بن عمرو، وهم الذٌن ٌمال لهم 

حك باألرزٌن فكانت خزاعة، ومن كان بارق، ومن كان منكم ٌرٌد عٌشا آٌنا وحرما آمنا فلٌل
ٌرٌد الراسٌات فً الوحل المطعمات فً المحل فلٌلحك بٌثرب ذات النخل فكانت األوس 
والخزرج فهما هذان الحٌان من األنصار، ومن كان ٌرٌد خمرا وخمٌرا وذهبا وحرٌرا وملكا 

منهم بالعراق، وتؤمٌرا فلٌلحك بكوسى وبصرى فكانت ؼسان بنو جفنة ملون الشؤم ومن كان 
لال ابن إسحاق: لد سمعت بعض أهل العلم ٌمول: إنما لالت هذه الممالة طرٌفة امرأة عمران بن 
عامر، وكانت كاهنة، فرأت فً كهانتها ذلن، وهللا أعلم أي ذلن كان، لال: فلما تفرلوا، نزلوا 

 .(ٗ)على كهانة عمران بن عامر"
[، أي:" إن فٌما حل 5ِٔلُكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر{ ]سبؤ : لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت 

 .(٘)لَعبرة لكل صبَّار على المكاره والشدابد، شكور لنعم هللا تعالى"« بسبؤ»
إن فً تمزٌمناهم كل ممزق آلٌات، ٌمول: لعظة وعبرة وداللة على  لال الطبري: ٌمول:"

ٌه وحمه من الصبر على محنته إذا واجب حك هللا على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عل
 .(ٙ)امتحنه بببلء لكل صبار شكور على نعمه"

كان مطرؾ ٌمول: نعم العبد الصبارالشكور الذي إذا أعطً شكر وإذا ابتلً  لال لتادة:"
 .(2)صبر"

 [:5ٔ-٘ٔفوابد اآلٌات:]
هللا النعم. التحذٌر من اإلعراض عن دٌن هللا فإنه متى حصل ألمة نزلت بها النمم وسلبها  -ٔ

 وكم هذه الحال مشاهدة هنا وهنان ال بٌن األمم والشعوب فحسب بل حتى بٌن األفراد.
 التحذٌر من كفر النعم باإلسراؾ فٌها وصرفها فً ؼٌر مرضاة هللا واهبها عز وجل. -ٕ
 خطر الحسد وأنه داء ال دواء له، والعٌاذ باهلل ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار الحطب. -ٖ
 لة الصبر والشكر وعلو شؤن الصبور الشكور.فضٌ -ٗ
 

 المرآن
ٌِْهْم إِْبِلٌُس َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إاِلَّ فَِرٌمًا ِمَن اْلُمْؤِمنٌَِن )  [ٕٓ({ ]سبأ : ٕٓ}َولَمَْد َصدََّق َعلَ

 التفسٌر: 
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ظنه ولمد ظن إبلٌس ظنًا ؼٌر ٌمٌن أنه سٌضل بنً آدم، وأنهم سٌطٌعونه فً معصٌة هللا، فصدَّق 
 علٌهم، فؤطاعوه وعصوا ربهم إال فرٌمًا من المإمنٌن باهلل، فإنهم ثبتوا على طاعة هللا.

ٌِْهْم إِْبِلٌُس َظنَّهُ{ ]سبؤ :   [، أي:" ولمد ظن إبلٌس ظنًا ؼٌر ٕٓلوله تعالى:}َولَمَْد َصدََّق َعلَ
 .(ٔ)علٌهم"ٌمٌن أنه سٌضل بنً آدم، وأنهم سٌطٌعونه فً معصٌة هللا، فصدَّق ظنه 

ولمد ظن إبلٌس بهإالء الذٌن بدلناهم بجنتٌهم جنتٌن ذواتً أكل  لال الطبري: ٌمول:" 
خمط عموبة منا لهم، ظنا ؼٌر ٌمٌن، علم أنهم ٌتبعونه وٌطٌعونه فً معصٌة هللا فصدق ظنه 

 .(ٕ)علٌهم بإؼوابه إٌاهم"
ٌحتمل أن لصة سبؤ، انتهت عند لوله: }إِنَّ فًِ َذِلَن آلٌَاٍت ِلُكّلِ َصبَّاٍر  لال السعدي:" 

ٌِْهْم{ أي: على جنس الناس، فتكون اآلٌة عامة فً كل من  َشُكوٍر{، ثم ابتدأ فمال: }َولَمَْد َصدََّق َعلَ
 .(ٖ)اتبعه"

ظنا فصدق عن ابن عباس، أنه لرأ :}ولمد صدق علٌهم إبلٌس ظنه{، مشددة، ولال: ظن  
 .(ٗ)ظنه"

 .(٘)ٌمول: صدق إبلٌس ظنه فٌهم حٌث جاء أمرهم على ما ظن" لال مجاهد:" 
 .(ٙ)ظن ظنه ولم ٌمل ذلن بعلم، ٌمول: فصدق ظنه فٌهم" لال الحسن:"

 .(2)وهللا ما كان إال ظنا ظنه ، فنزل الناس عند ظنه" لال لتادة:" 
 .(1)لال هللا: ما كان إال ظنا ظنه، وهللا ال ٌصدق كاذبا وال ٌكذب صادلا" لال لتادة:" 
صدله فً ظنه أنه ظن بهم أنهم ٌتبعونه إذ أؼواهم، فوجدهم كذلن.  لال ابن الجوزي:" 

 .(5)وإنما لال: وألضلنهم وألمنٌنهم بالظن، ال بالعلم"
ٌِْهْم إِْبِلٌُس وفً    [، وجوه من التفسٌر:َٕٓظنَّهُ{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َولَمَْد َصدََّق َعلَ

أحدها : أنه لما أُْهبَِط آدم من الجنة ومعه حواء ، وهبط إبلٌس ، لال إبلٌس أما إذ أصٌب من 
األبوٌن ما أصبت فالذرٌة أضعؾ وأضعؾ وكان ظناً من إبلٌس ، فؤنزل هللا تعالى:}َولَمَْد َصدََّق 

 .(ٓٔ)َعلٌَِهْم إْبِلٌُس َظنَّهُ{. لاله الحسن
ولال الحسن:" فمال عند ذلن إبلٌس : "ال أفارق ابن آدم ما دام فٌه الروح ، أعُده وأَُمنٌّه  

وعزتً ال أحجب عنه التوبة ما لم ٌُؽَرِؼر بالموت ، وال ٌدعونً إال »وأخدعه". فمال هللا : 
 .(ٔٔ)"«أجبته ، وال ٌسؤلنً إال أعطٌته ، وال ٌستؽفرنً إال ؼفرت له

لٌس إذ لال : ُخِلْمُت من نار وخلك آدم من طٌن والنار تحرق كل شًء، ألحتنكن الثانً : أن إب
 .(ٔ)، ومماتل(ٕٔ)ذرٌته إال للٌبلً ، فصدق ظنه علٌه ، لاله ابن عباس
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الثالث : أنه لال : ٌا رب أرأٌت هإالء الموم الذٌن كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علّى ال تجد 
 .(ٕ)، فصدق علٌهم ظنه ، لاله ابن زٌدٌر علموكان ذلن ظنا منه بؽأكثرهم شاكرٌن ، 

 .(ٖ)الرابع : أنه ظن أنه إن أؼواهم أجابوه وإن أَضلّهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه لاله الكلبً
 .(ٗ)بتخفٌؾ الدال، بمعنى: ولمد صدق علٌهم ظنه« ولمد صدق»ولرئ: 
[، أي:" فؤطاعو إبلٌس وعصوا ٕٓ]سبؤ : لوله تعالى:}فَاتَّبَعُوهُ إاِلَّ فَِرٌمًا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{  

 .(٘)ربهم إال فرٌمًا من المإمنٌن باهلل، فإنهم ثبتوا على طاعة هللا"
أطاعوه وعصوا ربهم إال فرٌما من المإمنٌن باهلل فإنهم ثبتوا على  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)طاعة هللا ومعصٌة إبلٌس"
لاله أكثر أهل التفسٌر؛ ألن المإمنٌن لم ٌعنً: إال كل المإمنٌن، هكذا  لال السمعانً:" 

ٌتبعوه فً أصل الدٌن، ولد لال هللا تعالى: }إن عبادي لٌس لن علٌهم سلطان{، ٌعنً: المإمنٌن 
وعن بعضهم: إال فرٌما من المإمنٌن: خواص المإمنٌن؛ وهم الذٌن ٌطٌعون هللا وال 

 .(2)ٌعصونه"
وللل المإمنٌن بموله: }إال فرٌما{، ألنهم للٌل باإلضافة إلى الكفار،  لال الزمخشري:" 

ٌَّتَهُ إاِلَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء :  [، }َواَل تَِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِرٌَن{ ]األعراؾ : ٕٙكما لال }أَلَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ
ٔ2"](1). 
 

 المرآن
ٌِْهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ  ْن ُهَو ِمْنَها فًِ َشّنٍ َوَربَُّن َعلَى }َوَما َكاَن لَهُ َعلَ ِلنَْعلََم َمْن ٌُْؤِمُن بِاآْلِخَرِة ِممَّ

ٍء َحِفٌٌظ ) ًْ  [ٕٔ({ ]سبأ : ُٕٔكّلِ َش
 التفسٌر: 

وما كان إلبلٌس على هإالء الكفار ِمن لهر على الكفر، ولكن حكمة هللا التضت تسوٌله لبنً 
ق بالبعث والثواب والعماب ممن هو فً آدم؛ لٌظهر ما علمه سبحانه فً األزل؛ لنم ٌز َمن ٌصّدِ

 شن من ذلن. وربن على كل شًء حفٌظ، ٌحفظه وٌجازي علٌه.
ْن ُهَو ِمْنَها فًِ   ٌِْهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إاِلَّ ِلنَْعلََم َمْن ٌُْإِمُن بِاآْلِخَرةِ ِممَّ لوله تعالى:}َوَما َكاَن لَهُ َعلَ

{ ]سبؤ :  إلبلٌس على هإالء الكفار ِمن لهر على الكفر، ولكن حكمة هللا  [، أي:" وما كانَٕٔشّنٍ
ق بالبعث والثواب  التضت تسوٌله لبنً آدم؛ لٌظهر ما علمه سبحانه فً األزل؛ لنمٌز َمن ٌصّدِ

إال لنعلم ذلن موجودا ظاهرا لٌستحك به الثواب أو والعماب ممن هو فً شن من ذلن، ولٌل: 
 .(5)"العماب

                                                                                                                                                                      



ٙ2 
 

وما كان إلبلٌس على هإالء الموم الذٌن وصؾ صفتهم من حجة  ٌمول:"لال الطبري:  
ٌضلهم بها إال بتسلٌطناه علٌهم؛ لٌعلم حزبنا وأولٌاإنا من ٌصدق بالبعث والثواب والعماب }ممن 

 .(ٔ)هو منها فً شن{ فبل ٌولن بالمعاد، وال ٌصدق بثواب وال عماب"
ستٌبلء بالوسوسة واالستؽواء إال وما كان له علٌهم من تسلٌط وا لال الزمخشري:" 

لؽرض صحٌح وحكمة بٌنة، وذلن أن ٌتمٌز المإمن باآلخرة من الشان فٌها، وعلل التسلٌط 
 .(ٕ)بالعلم والمراد ما تعلك به العلم"

أي : إنما سلطناه علٌهم لٌظهَر أمر َمْن هو مإمن باآلخرة ولٌامها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"عبادة ربه عز وجل فً الدنٌا ، ممن هو منها فً شن والحساب فٌها والجزاء ، فٌُحِسنَ 

}وما كان له علٌهم من سلطان{ أي: من سلطان على المإمنٌن، ولوله:  لال السمعانً:" 
}إال لنعلم{ معناه: لكً نعلم }من ٌإمن باآلخرة ممن هو منها فً شن{ أي: لنعلم المإمن من 
الكافر علم ولوع، ولد علم علم الؽٌب، ولد بٌنا هذا من لبل. لال ابن فارس: هذا على عادة كبلم 

ن لو للت: السكٌن تمطع اللحم، أو اللحم ٌمطع السكٌن، ولد علم لطعا أن العرب مع الجهلة، فإن
 .(ٗ)السكٌن هو الذي ٌمطع اللحم، ولكن ٌخرج الكبلم على خطاب الجاهل، وتمرٌر األمر له"

 .(٘)وإنما جحد المشركون اآلخرة ظنا منهم، وذلن منهم على الشن" لال ٌحٌى:" 
وال سٌؾ وال سوط، إال أمانً وؼرورا دعاهم لال الحسن: "وهللا ما ضربهم بعصا  

 .(ٙ)إلٌها"
 .(2)وإنما كان ببلء لٌعلم هللا المإمن من الكافر" لال لتادة:" 
 .(1)، على البناء للمفعول«لٌعلم»ولرئ:  
ٍء َحِفٌٌظ{ ]سبؤ :   ًْ [، أي:" وربن على كل شًء حفٌظ، ٕٔلوله تعالى:}َوَربَُّن َعلَى ُكّلِ َش

 .(5)ٌه"ٌحفظه وٌجازي عل
وربن ٌا دمحم على أعمال هإالء الكفرة به، وؼٌر ذلن من األشٌاء  لال الطبري: ٌمول:" 

كلها }حفٌظ{ ال ٌعزب عنه علم شًء منه، وهو مجاز جمٌعهم ٌوم المٌامة بما كسبوا فً الدنٌا 
 .(ٓٔ)من خٌر وشر"

 .(ٔٔ)أي: رلٌب" لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)حتى ٌجازٌهم فً اآلخرة" لال ٌحٌى:" 
أي : ومع حفظه َضّل من َضّل من اتباع إبلٌس ، وبحفظه وكبلءته َسِلم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)"َمْن سلم من المإمنٌن أتباع الرسل
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ٌحفظ العباد، وٌحفظ علٌهم أعمالهم، وٌحفظ تعالى جزاءها، فٌوفٌهم  لال السعدي:" 
 .(ٕ)إٌاها، كاملة موفرة"

 
 المرآن

ٍة فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض َوَما }لُِل اْدُعوا الَِّذٌَن  ِ اَل ٌَْمِلُكوَن ِمثْمَاَل َذرَّ َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ٕٕ({ ]سبأ : ٕٕلَُهْم فٌِِهَما ِمْن ِشْرٍن َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهٌٍر )

 التفسٌر: 
فعبدتموهم من دونه من األصنام للمشركٌن: ادعوا الذٌن زعمتموهم شركاء هلل  -أٌها الرسول-لل 

والمبلبكة والبشر، والصدوهم فً حوابجكم، فإنهم لن ٌجٌبوكم، فهم ال ٌملكون وزن نملة صؽٌرة 
فً السموات وال فً األرض، ولٌس لهم ِشْركة فٌهما، ولٌس هلل من هإالء المشركٌن معٌن على 

الذي ٌُْعبَُد وحده، وال ٌستحك  هو المتفرد باإلٌجاد، فهو -سبحانه وتعالى-خلك شًء، بل هللا 
 العبادة أحد سواه.

ِ{ ]سبؤ :    -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٕٕلوله تعالى:}لُِل اْدُعوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
للمشركٌن: ادعوا الذٌن زعمتموهم شركاء هلل فعبدتموهم من دونه من األصنام والمبلبكة 

 .(ٖ)م"والبشر، والصدوهم فً حوابجك
 .(ٗ)أي : من اآللهة التً عبدت من دونه" لال ابن كثٌر:" 
فهذا فعلنا بولٌنا ومن أطاعنا، داود وسلٌمان الذي فعلنا بهما من  لال الطبري: ٌمول:" 

إنعامنا علٌهما النعم التً ال كفاء لها إذ شكرانا، وذان فعلنا بسبؤ الذٌن فعلنا بهم، إذ بطروا نعمتنا 
فروا أٌادٌنا، فمل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن بربهم من لومن الجاحدٌن نعمنا وكذبوا رسلنا وك

عندهم: ادعوا أٌها الموم الذٌن زعمتم أنهم هلل شرٌن من دونه، فسلوهم أن ٌفعلوا بكم بعض 
أفعالنا بالذٌن وصفنا أمرهم من إنعام أو إٌاس، فإن لم ٌمدروا على ذلن فاعلموا أنكم مبطلون؛ 

 .(٘)الربوبٌة ال تصلح وال تجوز" ألن الشركة فً
لل لمشركً لومن ادعوا الذٌن عبدتموهم من دون هللا من األصنام  لال الزمخشري:" 

والمبلبكة وسمٌتموهم باسمه كما تدعون هللا، والتجبوا إلٌهم فٌما ٌعروكم كما تلتجبون إلٌه، 
 .(ٙ)وانتظروا استجابتهم لدعابكم ورحمتهم كما تنتظرون أن ٌستجٌب لكم وٌرحمكم"

رسول، للمشركٌن باهلل ؼٌره من المخلولات، التً ال أي: }لُْل{ ٌا أٌها ال لال السعدي:" 
 }ِ تنفع وال تضر، ملزما لهم بعجزها، ومبٌنا لهم بطبلن عبادتها: }اْدُعوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
أي: زعمتموهم شركاء هلل، إن كان دعاإكم ٌنفع، فإنهم لد توفرت فٌهم أسباب العجز، وعدم 

 .(2)وجه" إجابة الدعاء من كل
ةٍ فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض{ ]سبؤ :   [، أي:" فهم ٕٕلوله تعالى:}اَل ٌَْمِلُكوَن ِمثْمَاَل َذرَّ

 .(1)ال ٌملكون وزن نملة صؽٌرة فً السموات وال فً األرض"
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إنهم ال ٌملكون مثمال ذرة فً السماوات وال فً األرض من خٌر  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)وال شر وال ضر وال نفع، فكٌؾ ٌكون إلها من كان كذلن"

 .(ٕ)على وجه االستمبلل، وال على وجه االشتران" لال السعدي: أي:" 
ٌرٌد: أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبٌة،  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)فكٌؾ ٌصح أن ٌدعوا كما ٌدعى وٌرجوا كما ٌرجى"
ولٌس لتلن اآللهة شركة مع هللا [، أي:" ٕٕلوله تعالى:}َوَما لَُهْم فٌِِهَما ِمْن ِشْرٍن{ ]سبؤ :  

 ً  .(ٗ)"ال خلماً وال ملكاً وال تصرفا
وال هم إذ لم ٌكونوا ٌملكون مثمال ذرة فً السماوات وال فً  ٌمول:"لال الطبري:  

األرض منفردٌن بملكه من دون هللا ٌملكونه على وجه الشركة، ألن األمبلن فً المملوكات ال 
تكون لمالكها إال على أحد وجهٌن: إما ممسوما، وإما مشاعا، ٌمول: وآلهتهم التً ٌدعون من 

ة فً السماوات وال فً األرض، ال مشاعا وال ممسوما، فكٌؾ ٌكون دون هللا ال ٌملكون وزن ذر
 .(٘)من كان هكذا شرٌكا لمن له ملن جمٌع ذلن"

 .(ٙ)أي : ال ٌملكون شٌبا استمبلال وال على سبٌل الشركة " لال ابن كثٌر:" 
أي: لتلن اآللهة الذٌن زعمتم }فٌِِهَما{ أي: فً السماوات واألرض، }ِمْن  لال السعدي:" 

 .(2)ِشْرٍن{ أي: ال شرن للٌل وال كثٌر، فلٌس لهم ملن، وال شركة ملن"
 . (1)ٌمول: ما هلل من شرٌن فً السماء وال فً األرض" لال لتادة:" 
ولٌس له تعالى من اآللهة معٌٌن  ، أي:"[ٕٕلوله تعالى:}َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهٌٍر{ ]سبؤ :  

 .(5)"ٌُعٌنه فً تدبٌر أمرهما، بل هو وحده الخالك لكل شًء، المنفرد باإلٌجاد واإلعدام
ٌمول: وما هلل من اآللهة التً ٌدعون من دونه معٌن على خلك شًء من  لال الطبري:" 

ا، فٌمال: هو لن شرٌن من ذلن، وال على حفظه، إذ لم ٌكن لها ملن شًء منه مشاعا وال ممسوم
 .(ٓٔ)أجل أنه أعان وإن لم ٌكن له ملن شًء منه"

أي : ولٌس هلل من هذه األنداد من ظهٌر ٌستظهر به فً األمور ، بل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)الخلك كلهم فمراء إلٌه ، عبٌد لدٌه "

}وما له منهم{ من الذٌن ٌدعون من دون هللا، }من ظهٌر{ من عون  لال لتادة:" 
 . (ٕٔ)بشًء"

بمً أن ٌمال: ومع ذلن، فمد ٌكونون أعوانا للمالن، ووزراء له، فدعاإهم  لال السعدي:" 
ٌمضون حوابج من تعلك بهم، فنفى تعالى هذه  -بسبب حاجة الملن إلٌهم  -ٌكون نافعا، ألنهم 
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المرتبة فمال: }َوَما لَهُ{ أي: هلل تعالى الواحد المهار }ِمْنُهْم{ أي: من هإالء المعبودٌن }ِمْن َظِهٌٍر{ 
 .(ٔ)أي: معاون ووزٌر ٌساعده على الملن والتدبٌر"

 
 المرآن

َع َعْن لُلُوبِِهْم لَالُوا َماَذا لَاَل رَ  بُُّكْم لَالُوا }َواَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إاِلَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ َحتَّى إَِذا فُّزِ
ًُّ اْلَكبٌُِر )  [ٖٕ({ ]سبأ : ٖٕاْلَحكَّ َوُهَو اْلعَِل

 ٌر: التفس
وال تنفع شفاعة الشافع عند هللا تعالى إال لمن أذن له. ومن عظمته وجبلله عز وجل أنه إذا تكلم 
سبحانه بالوحً فسمع أهل السماوات كبلمه أُرعدوا من الهٌبة، حتى ٌلحمهم مثل الؽشً، فإذا 

ًُّ زال الفزع عن للوبهم سؤل بعضهم بعًضا: ماذا لال ربكم؟ لالت المبلبكة: لال الحك،  وهو العل
 بذاته ولهره وعلّوِ لْدره، الكبٌر على كل شًء.

[، أي:" وال تنفع شفاعة ٖٕلوله تعالى:}َواَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ{ ]سبؤ :  
 .(ٕ)الشافع عند هللا تعالى إال لمن أذن له"

وال تنفع شفاعة شافع كابنا من كان الشافع لمن شفع له، إال أن  لال الطبري: ٌمول:" 
ٌشفع لمن أذن هللا فً الشفاعة، ٌمول تعالى: فإذا كانت الشفاعات ال تنفع عند هللا أحدا إال لمن 
أذن هللا فً الشفاعة له، وهللا ال ٌؤذن ألحد من أولٌابه فً الشفاعة ألحد من الكفرة به وأنتم أهل 

المشركون، فكٌؾ تعبدون من تعبدونه من دون هللا زعما منكم أنكم تعبدونه لٌمربكم كفر به أٌها 
 .(ٖ)إلى هللا زلفى ولٌشفع لكم عند ربكم"

أي : لعظمته وجبلله وكبرٌابه ال ٌجترئ أحد أن ٌشفع عنده تعالى فً  لال ابن كثٌر:" 
ِذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِل بِإِْذنِِه { ]البمرة : شًء إال بعد إذنه له فً الشفاعة ، كما لال تعالى : } َمْن َذا الَّ 

ُ ِلمَ ٕ٘٘ ٌْبًا إاِل ِمْن بَْعِد أَْن ٌَؤَْذَن َّللاَّ ْن [ ، ولال : } َوَكْم ِمْن َملٍَن فًِ السََّمَواِت ال تُْؽنًِ َشفَاَعتُُهْم َش
اْرتََضى َوُهْم ِمْن َخْشٌَتِِه ُمْشِفمُوَن [ ، ولال : } َوال ٌَْشفَعُوَن إِال ِلَمِن ٌََٕٙشاُء َوٌَْرَضى { ]النجم : 

  .(ٗ)["1ٕ{ ]األنبٌاء : 
{ ]سبؤ :   َع َعْن لُلُوبِِهْم لَالُوا َماَذا لَاَل َربُُّكْم لَالُوا اْلَحكَّ [، أي:" ٖٕلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا فُّزِ

مه أُرعدوا ومن عظمته وجبلله عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحً فسمع أهل السماوات كبل
من الهٌبة، حتى ٌلحمهم مثل الؽشً، فإذا زال الفزع عن للوبهم سؤل بعضهم بعًضا: ماذا لال 

 .(٘)لالت المبلبكة: لال الحك" ربكم؟
معنى الكبلم: ال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له أن ٌشفع عنده، فإذا  لال الطبري:" 

أذن هللا لمن أذن له أن ٌشفع فزع لسماعه إذنه، حتى إذا فزع عن للوبهم فجلً عنها، وكشؾ 
 .(ٙ)الفزع عنهم لالوا: ماذا لال ربكم؟ لالت المبلبكة: الحك"

ٌمؾ الناس منتظرٌن اإلذن بالشفاعة وجلٌن حتى إذا أذن للشافعٌن  :أي لال المراؼً:" 
وأزٌل الفزع عن للوب المنتظرٌن لال بعضهم لبعض ماذا لال ربكم فً اإلذن بالشفاعة؟ لالوا 
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لال ربنا المول الحك، وهو اإلذن بالشفاعة لمن ارتضى. واآلٌات تدل على أن المشفوع لهم هم 
 .(ٔ)"عن مولؾ االستشفاعالمإمنون، والكافرون بمعزل 

َع َعْن لُلُوبِِهْم{ ]سبؤ : وفً   [، وجوه من التفسٌر:ٖٕلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا فُّزِ
 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدها : معناه: جلً عن للوبهم الفزع، لاله ابن عباس

 .(ٗ)ولال لطرب : "أخرج ما فٌها من الخوؾ"
 .(٘)نفّس الفزع عن للوبهم وطٌّر عنها" ولال أبو عبٌدة:"
 .(ٙ)خفؾ عنها الفزع" ولال ابن لتٌبة:"

 .(2)الثانً : كشؾ عن للوبهم الؽطاء ٌوم المٌامة ، لاله مجاهد
الثالث : أنهم دعوا فاستجابوا من لبورهم مؤخوذ من الفزع الذي هو الدعاء واالستصراخ، فسمً 

 :(5)، لال زهٌر(1)الماوردي وأبو حٌانالداعً فزعاً والمجٌب فزعاً. حكاه 
 إذا فزعوا طاروا إلى مستؽٌثهم  ...  طوال الرماح ال لصار وال ُعْزلُ 

بالؽٌن معجمة، وفً معناها  ،(ٓٔ)«حتى فرغ عن للوبهم»الرابع : وهو تفسٌر لراءة الحسن : 
 وجهان:

وروي عن ابن زٌد  ،(ٔٔ)األول: ٌعنً: فرغ ما فٌها ما فٌها من الشن والتكذٌب. لاله الحسن
 .(ٕٔ)نحوه

 .(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)الطبري ذكره. ٌعنً:صارت فارؼة من الفزع الذي كان حل بهاالثانً: 
 .(٘ٔ)بمعنى: كشؾ هللا الفزع عنها"« فُِزعَ »ذُكر عن مجاهد أنه لرأ ذلن  لال الطبري:" 

أجله واختلؾ أهل التفسٌر فً الموصوفٌن بهذه الصفة من هم؟ وما السبب الذي من 
 ، وفٌه ألوال:فزع عن للوبهم؟

تعالى أحدها: أن الذي فزع عن للوبهم هم المبلبكة، وذلن من ؼشٌة تصٌبهم عند سماعهم هللا 
، (ٖ)ولتادة، (ٕ)، وسعٌد(ٔ)، ومسروق(2ٔ)، وابن عباس(ٙٔ)بالوحً. وهذا لول ابن مسعود
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، وابن (5)الثعالبً، و(1)حٌانأبو ، و(2)ابن عطٌة، (ٙ)الطبريوبه لال ، (٘)ومماتل، (ٗ)والكلبً
 .(ٓٔ)كثٌر

بالصواب المول الذي ذكره الشعبً عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي  لال الطبري:" 
ٌِْه َوَسلَّم بتؤٌٌده"  .(ٔٔ)ذكرناه عن ابن عباس عن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

بالوحً ، سمع لال ابن كثٌر:" وهذا أٌضا ممام رفٌع فً العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم  
َع َعْن لُلُوبِِهم {  أهل السموات كبلمه ، أْرعدوا من الهٌبة حتى ٌلحمهم مثل الؽشً، }َحتَّى إِذَا فُّزِ
أي : زال الفزع عنها، فإذا كان كذلن ٌسؤل بعضهم بعضا : ماذا لال ربكم ؟ فٌخبر بذلن حملة 

الخبر إلى أهل السماء الدنٌا؛  العرش للذٌن ٌلونهم ، ثم الذٌن ٌلونهم لمن تحتهم ، حتى ٌنتهً
.. ولد اختار ابن ولهذا لال : } لَالُوا اْلَحّك { أي : أخبروا بما لال من ؼٌر زٌادة وال نمصان

جرٌر المول األول : أن الضمٌر عابد على المبلبكة هذا هو الحك الذي ال مرٌة فٌه ، لصحة 
 .(ٕٔ)"األحادٌث فٌه واآلثار 

إنما هً فً المبلبكة إذا سمعت الوحً إلى جبرٌل، أو األمر ٌؤمر هللا به،  لال الثعالبً:" 
 .(ٖٔ)سمعت كجر سلسلة الحدٌد على الصفوان، فتفزع عند ذلن تعظٌما وهٌبة هلل تبارن وتعالى"

حتى }وتظاهرت األحادٌث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن هذه اآلٌة أعنً لوله  :"ابن عطٌةلال  
إنما هً المبلبكة إذا سمعت الوحً إلى جبرٌل وباألمر ٌؤمر به سمعت  {،عن للوبهمإذا فزع 

كجر سلسلة الحدٌد على صفوان فتفزع عند ذلن تعظٌما وهٌبة، ولٌل خوؾ أن تموم الساعة فإذا 
فزع ذلن فزع عن للوبهم أي أطٌر الفزع عنها وكشؾ فٌمول بعضهم لبعض ولجبرٌل ماذا لال 

لون لال الحك وهو العلً الكبٌر وبهذا المعنى من ذكر المبلبكة فً صدر ربكم فٌمول المسبو
الذٌن } :اآلٌات تتسك هذه اآلٌة على األولى، ومن لم ٌشعر أن المبلبكة مشار إلٌهم من أول لوله

 .(ٗٔ)"[ لم تتصل لهم هذه اآلٌة بما لبلها فلذلن اضطرب المفسرون فً تفسٌرهإٕ]سبؤ:  {زعمتم
إن الوحً إذا لضى فً زواٌا السماء، لال: مثل ولع الفوالذ  مسعود:" لال عبدهللا بن 

على الصخرة، لال: فٌشفمون ال ٌدرون ما حدث فٌفزعون، فإذا مرت بهم الرسل: }لالوا ماذا 
 .(٘ٔ)لال ربكم لالوا الحك وهو العلً الكبٌر{"
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إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من المبلبكة صوتا كجر  ولال ابن مسعود:" 
السلسلة على الصفا فٌؽشى علٌهم، فإذا ذهب الفزع عن للوبهم تنادوا: }ماذا لال ربكم{ ؟ لال: 

 .(ٔ)فٌمول: من شاء لال الحك وهو العلً الكبٌر"
 دعا الرسول من المبلبكة فبعث لما أوحى هللا تعالى ذكره إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:" 

بالوحً، سمعت المبلبكة صوت الجبار ٌتكلم بالوحً فلما كشؾ عن للوبهم سؤلوا عما لال هللا 
فمالوا الحك وعلموا أن هللا ال ٌمول إال حما وأنه منجز ما وعد، لال ابن عباس: وصوت الوحً 

رءوسهم: }لالوا ماذا لال ربكم  كصوت الحدٌد على الصفا فلما سمعوه خروا سجدا، فلما رفعوا
لالوا الحك وهو العلً الكبٌر{ ثم أمر هللا نبٌه أن ٌسؤل الناس }لل من ٌرزلكم من السماوات ... 

 .(ٕ){ إلى لوله: }فً ضبلل مبٌن{"
ٌنزل األمر من عند رب العزة إلى السماء الدنٌا؛ فٌفزع أهل السماء الدنٌا،  لال سعٌد:" 

الذي نزل فٌه، فٌمول بعضهم لبعض: ماذا لال ربكم؟ فٌمولون: لال الحك حتى ٌستبٌن لهم األمر 
 .(ٖ)وهو العلً الكبٌر، فذلن لوله: }حتى إذا فزع عن للوبهم ... {، اآلٌة"

إن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال : "إذا لضى هللا األمَر فً السماء، ضربت المبلبكة عن ابً هرٌرة،  
ع عن للوبهم لالوا : ماذا لال ربكم بؤجنحتها ُخضعانًا  لموله ، كؤنه سلسلة على صفواَن ، فإذا فُّزِ

هكذا  -؟ لالوا للذي لال : الحّك ، وهو العلً الكبٌر فٌسمعها ُمْستَرق السمع ، ومسترق السمع 
فٌَسمع الكلمة ، فٌلمٌها إلى  -فََحّرفها وبَّدد بٌن أصابعه  -ووصؾ سفٌان بٌده  -بعضه فوق بعض 

َمْن تحته ، ثم ٌلمٌها اآلخر إلى َمْن تحته ، حتى ٌلمٌَها على لسان الساحر أو الكاهن ، فَربما 
أدركه الّشهاب لبل أن ٌلمٌها ، وربما ألماها لبل أن ٌدركه ، فٌكذب معها مابة َكْذبَة ، فٌمال : 

 .(ٗ)من السماء"ألٌس لد لال لنا ٌوَم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فٌصّدق بتلن الكلمة التً ُسمعت 
عن النواس بن َسْمعان، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا أراد هللا أن ٌوحً بؤمره تكلم  

شدٌدة ؛ من خوؾ هللا ، فإذا  -أو لال : رعدة  -بالوحً ، فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة 
ٌرفع رأسه جبرٌل فٌكلمه هللا  سمع بذلن أهل السموات صعموا وخروا هلل سجدا ، فٌكون أول َمنْ 

من وحٌه بما أراد ، فٌمضً به جبرٌل على المبلبكة ، كلما َمّر بسماء سماء سؤله مبلبكتها : 
ماذا لال ربنا ٌا جبرٌل ؟ فٌمول : لال : الحّك ، وهو العلً الكبٌر. فٌمولون كلهم مثل ما لال 

 .(٘)واألرض" جبرٌل ، فٌنتهً جبرٌل بالوحً حٌث أمره هللا من السماء
وذلن أن أهل السموات من المبلبكة لم ٌكونوا سمعوا صوت الوحً ما  ولال مماتل:" 

 -ملسو هيلع هللا ىلص -وكان بٌنهما لرٌب من ستمابة عام، فلما نزل الوحً على دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -بٌن زمن عٌسى ودمحم
على  سمعوا صوت الوحً كولع الحدٌد على الصفا، فخروا سجدا مخافة المٌامة، إذ هبط جبرٌل

: }حتى إذا فزع عن للوبهم{ تجلى -عز وجل -أهل كل سماء فؤخبرهم أنه الوحً، فذلن لوله
الفزع عن للوبهم لاموا من السجود لالوا فتسؤل المبلبكة بعضها بعضا ماذا لال جبرٌل عن 

 .(ٙ)ربكم؟ }لالوا الحك{، ٌعنى: الوحى"
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بالوحً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا نزل إلى دمحم لال الزجاج:" وتفسٌر هذا أن جبرٌل علٌه السبلم كان لم 
ظنت المبلبكة أنه نزل لشًء من أمر الساعة فتفزعت لذلن، فلما انكشؾ عنها الفزع: }لالوا ماذا 

 .(ٔ)لال ربكم{، فسؤلت ألي شًء ٌنزل جبرٌل؟ }لالوا الحك{، أي: لالوا لال الحك"
أن الموصوفٌن هم الشفعاء من المبلبكة واألنبٌاء، والمعنى: حتى إذا زال الفزع : الثانً 

والخوؾ عن للوب الشفعاء، من المبلبكة واألنبٌاء، لال بعضهم لبعض: ماذا لال ربكم فً أمر 
، واختاره (ٖ)والمرطبً ،(ٕ)الزمخشريذكره الشفاعة؟ فؤجابوهم بمولهم: لد أذن فٌها للمإمنٌن. 

 المول األول. فً عموم وٌدخل هذا المول. (ٗ)الصابونً
ٌفهم من هذا الكبلم، من أن ثم انتظارا لئلذن وتولعا وتمهبل وفزعا  لال الزمخشري:" 

من الراجٌن للشفاعة والشفعاء، هل ٌإذن لهم أو ال ٌإذن؟ وأنه ال ٌطلك اإلذن إال بعد ملً من 
عز وجل: }َرّبِ السََّماَواِت  الزمان، وطول من التربص، ومثل هذه الحال دل علٌه لوله

ْحَمِن اَل ٌَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابًا{ ]النبؤ :  ٌْنَُهَما الرَّ وُح َواْلَمبَلبَِكةُ 2َٖواأْلَْرِض َوَما بَ [، }ٌَْوَم ٌَمُوُم الرُّ
ْحَمُن َولَاَل َصَوابًا{ ]النبؤ :  ؤنه لٌل: ٌتربصون ،  ك1َٖصفًّا اَل ٌَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

أى: كشؾ الفزع عن للوب الشافعٌن  وٌتولفون كلٌا فزعٌن وهلٌن، }حتى إذا فزع عن للوبهم{،
والمشفوع لهم بكلمة ٌتكلم بها رب العزة فً إطبلق اإلذن: تباشروا بذلن وسؤل بعضهم بعضا 

 .(٘)ماذا لال ربكم لالوا لال الحك أى المول الحك، وهو اإلذن بالشفاعة لمن ارتضى"
لال المرطبً:" إن هللا تعالى ٌؤذن لؤلنبٌاء والمبلبكة فً الشفاعة وهم على ؼاٌة الفزع 

[ والمعنى: أنه إذا أذن لهم فً الشفاعة 1ٕمن هللا، كما لال:}وهم من خشٌته مشفمون{ ]األنبٌاء: 
فً تنفٌذ ما وورد علٌهم كبلم هللا فزعوا، لما ٌمترن بتلن الحال من األمر الهابل والخوؾ أن ٌمع 

أذن لهم فٌه تمصٌر، فإذا سري عنهم لالوا للمبلبكة فولهم وهم الذٌن ٌوردون علٌهم الوحً 
باإلذن: }ماذا لال ربكم{، أي: ماذا أمر هللا به، فٌمولون لهم: }لالوا الحك{، هو أنه أذن لكم فً 

 .(ٙ)الشفاعة للمإمنٌن"
زع عن للوبهم فزعهم من لضاء هللا الذي أن الموصوفٌن بذلن هم المبلبكة، إنما ٌفالثالث : 

 .(2)وهذا لول لتادة ٌمضٌه حذرا أن ٌكون ذلن لٌام الساعة.
ٌوحً هللا إلى جبرابٌل فتفرق المبلبكة، أو تفزع مخافة أن ٌكون شًء من  لال لتادة:" 

أمر الساعة، فإذا جلً عن للوبهم وعلموا أنه لٌس ذلن من أمر الساعة: }لالوا ماذا لال ربكم 
 .(1)لالوا الحك وهو العلً الكبٌر{"

ٌكون حدث أمر ذلن من فعل مبلبكة السماوات إذا مرت بها المعمبات فزعا أن : أن الرابع
 .(5)الساعة. وهذا المول حكاه الضحان عن ابن مسعود

زعم ابن مسعود أن المبلبكة المعمبات الذٌن ٌختلفون إلى األرض  لال الضحان:" 
ٌكتبون أعمالهم، إذا أرسلهم الرب فانحدروا سمع لهم صوت شدٌد، فٌحسب الذٌن هم أسفل منهم 
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جدا، وهكذا كلما مروا علٌهم ٌفعلون ذلن من خوؾ من المبلبكة أنه من أمر الساعة، فخروا س
 .(ٔ)ربهم"

الموصوفٌن بذلن هم المشركون، وإنما ٌفزع الشٌطان عن للوبهم، فٌمولون: ماذا : أن الخامس
 .(ٕ) . وهذا لول ابن زٌدلال ربكم عند نزول المنٌة بهم

فزع الشٌطان عن للوبهم وفارلهم وأمانٌهم، وما كان ٌضلهم: }لالوا ماذا  لال ابن زٌد:" 
لال ربكم لالوا الحك وهو العلً الكبٌر{ لال: وهذا فً بنً آدم، وهذا عند الموت ألروا به حٌن 

 .(ٖ)لم ٌنفعهم اإللرار"
ٌحتمل أن الضمٌر فً هذا الموضع، ٌعود إلى المشركٌن، ألنهم  ولال السعدي:" 
ن فً اللفظ، والماعدة فً الضمابر، أن تعود إلى ألرب مذكور، وٌكون المعنى: إذا كان مذكورو

ٌوم المٌامة، وفزع عن للوب المشركٌن، أي: زال الفزع، وسبلوا حٌن رجعت إلٌهم عمولهم، عن 
حالهم فً الدنٌا، وتكذٌبهم للحك الذي جاءت به الرسل، أنهم ٌمرون، أن ما هم علٌه من الكفر 

باطل، وأن ما لال هللا، وأخبرت به عنه رسله، هو الحك فبدا لهم ما كانوا ٌخفون من  والشرن،
 .(ٗ)لبل وعلموا أن الحك هلل، واعترفوا بذنوبهم"

التفزٌع ٌحصل لهم بانكشاؾ إجمالً ٌلهمونه فٌعلمون بؤن هللا أذن  لال ابن عاشور:"
لٌعلموا من أذن له ممن لم ٌإذن له، « ماذا لال ربكم»بالشفاعة ثم ٌتطلبون التفصٌل بمولهم: 

وهذا كما ٌكرر النظر وٌعاود المطالعة من ٌنتظر المبول، أو هم ٌتساءلون عن ذلن من شدة 
وبهم تساءلوا لمزٌد التحمك بما استبشروا به فٌجابون أنه لال الحك. الخشٌة فإنهم إذا فزع عن لل

وهم الذٌن أذن «. لمن أذن له»عابد على بعض مدلول لوله: « لالوا ماذا لال ربكم»فضمٌر 
لالوا »للشفعاء بمبول شفاعتهم منهم وهم ٌوجهون هذا االستفهام إلى المبلبكة الحافٌن، وضمٌر

وهم المبلبكة، وٌظهر أن كلمة الحك ولعت حكاٌة لممول هللا بوصؾ عابد إلى المسبولٌن « الحك
ٌجمع متنوع ألوال هللا تعالى حٌنبذ من لبول شفاعة فً بعض المشفوع فٌهم ومن حرمان لؽٌرهم 

هذا هو . كما ٌمال: ماذا لال الماضً للخصم؟ فٌمال: لال الفصل. فهذا حكاٌة لممول هللا بالمعنى
اآلٌة وٌلتبم مع معانٌها. ولد ذهبت فً تفسٌرها ألوال كثٌر من  المعنى الذي ٌمتضٌه نظم

 .(٘)المفسرٌن طرابك لددا، وتفرلوا بددا بددا"
ًُّ اْلَكبٌُِر{ ]سبؤ :   ًُّ بذاته ولهره وعلّوِ لْدره، ٖٕلوله تعالى:}َوُهَو اْلعَِل [، أي:" وهو العل

 .(ٙ)الكبٌر على كل شًء"
 .(2)}وهو العلً{ على كل شًء }الكبٌر{ الذي ال شًء دونه" لال الطبري:" 

 [:ٖٕ-ٕٓفوابد اآلٌات:]
 بٌان أن إبلٌس صدق ظنّه فً بنً آدم وأنهم سٌتبعونه وٌؽوٌهم. -ٔ
 تمرٌر التوحٌد وأنه ال إله إال هللا وال ٌستحك العبادة سواه. -ٕ
ٌملن مثمال ذرة فً الكون ال بٌان بطبلن دعاء ؼٌر هللا إذ المدعو كابنا من كان ال  -ٖ

باالستمبلل وال بالشركة، ولٌس هلل تعالى من ظهٌر أي وال معٌنٌن ٌمكن التوسل بهم، وأخٌراً 
والشفاعة ال تتم إال بإذنه ولمن رضً له بها. ولذلن بطل دعاء ؼٌر هللا ومن دعا ؼٌر هللا من 

                                                           



2ٙ 
 

ًّ أو ؼٌرهم فمد ضل الطرٌك وأشرن باهلل فً أعظم عبادة وهً الدعاء،  ملن أو نبً أو ول
 والعٌاذ باهلل تعالى.

 
 المرآن

ُ َوإِنَّا أَْو إٌَِّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فًِ َضاَلٍل مُ  بٌٍِن }لُْل َمْن ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض لُِل َّللاَّ
 [ٕٗ({ ]سبأ : ٕٗ)

 التفسٌر: 
ماوات بالمطر، ومن األرض بالنبات والمعادن للمشركٌن: َمن ٌرزلكم من الس -أٌها الرسول-لل 

وا بذلن فمل لهم: هللا هو الرزاق، وإنَّ أحد  وا بؤنه هللا، وإن لم ٌُِمرُّ وؼٌر ذلن؟ فإنهم ال بدَّ أن ٌُِمرُّ
 الفرٌمٌن منا ومنكم لعلى هدى متمكن منه، أو فً ضبلل بٌِّن منؽمس فٌه.

أٌها -[، أي:" لل ٕٗسََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]سبؤ : لوله تعالى:}لُْل َمْن ٌَْرُزلُُكْم ِمَن ال 
للمشركٌن: َمن ٌرزلكم من السماوات بالمطر، ومن األرض بالنبات والمعادن وؼٌر  -الرسول
 .(ٔ)ذلن؟"

ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لهإالء  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
المشركٌن بربهم األوثان واألصنام: من ٌرزلكم من السماوات واألرض بإنزاله الؽٌث علٌكم 
منها حٌاة لحروثكم، وصبلًحا لمعاٌشكم، وتسخٌره الشمس والممر والنجوم لمنافعكم، ومنافع 

 .(ٕ)ض بإخراجه منها ألواتكم وألوات أنعامكم"ألواتكم، واألر
َده بالخلك والرزق، وانفراده باإللهٌة أٌضا ، فكما  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى ممرًرا تفرُّ

أي : بما ٌنزل من المطر وٌنبت من  -كانوا ٌعترفون بؤنه ال ٌرزلهم من السماء واألرض 
 .(ٖ)ؼٌره"إال هللا ، فكذلن فلٌعلموا أنه ال إله  -الزرع 

ُ{ ]سبؤ :    .(ٗ)"أي لل لهم: هللا الرازق ال آلهتكم [، أي:"ٕٗلوله تعالى:}لُِل َّللاَّ
ترن الخبر عن جواب الموم استؽناء بداللة الكبلم علٌه، ثم ذكره، وهو: لال الطبري:" 

 .(٘)فإن لالوا: ال ندري، فمل: الذي ٌرزلكم ذلن هللا"
[، أي:" وإنَّ أحد ٕٗإٌَِّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوإِنَّا أَْو  

 .(ٙ)الفرٌمٌن منا ومنكم لعلى هدى متمكن منه، أو فً ضبلل بٌِّن منؽمس فٌه"
وإنَّا أو إٌاكم أٌها الموم لعلى هدى أو فً ضبلل مبٌن: ٌمول: لل  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)لهم: إنا لعلى هدى أو فً ضبلل، أو إنكم على ضبلل أو هدى"
 .(1)أي: أن أحد الفرٌمٌن نحن وأنتم }لعلى هدى أو فً ضبلل مبٌن{" لال ٌحٌى:" 
ٌن مبطل ، واآلخر هذا من باب اللؾ والنشر ، أي : واحد من الفرٌم لال ابن كثٌر:" 

محك ، ال سبٌل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضبلل ، بل واحد منا مصٌب ، 
 .(5)ونحن لد ألمنا البرهان على التوحٌد ، فدل على بطبلن ما أنتم علٌه من الشرن باهلل"
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لد لال ذلن أصحاب دمحم للمشركٌن، وهللا ما أنا وأنتم على أمر واحد، إن أحد  لال لتادة:" 
 .(ٔ)الفرٌمٌن لمهتد"

فً لوله: }َوإِنَّا أَْو إٌَِّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فًِ َضبلٍل  بن أبً مرٌمعن عكرمة وزٌاد وروي  
 .(ٕ)ُمبٌٍِن{، لال: إنا لعلى هدى، وإنكم لفً ضبلل مبٌن"

 
 المرآن

ا تَْعَملُوَن ) ا أَْجَرْمنَا َواَل نُْسأَُل َعمَّ  [ٕ٘({ ]سبأ : ٕ٘}لُْل اَل تُْسأَلُوَن َعمَّ
 التفسٌر: 

 لل: ال تُسؤلون عن ذنوبنا، وال نُسؤل عن أعمالكم؛ ألننا برٌبون منكم وِمن كفركم.
ا أَْجَرْمنَا{ ]سبؤ :    تإاخذون على ما ال[، أي:" لل: ٕ٘لوله تعالى:}لُْل اَل تُْسؤَلُوَن َعمَّ

 .(ٖ)"ارتكبنا من إجرام
ٌِْه َوَسلَّم: لل لهإالء المشركٌن:  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ا أجرمنا نحن من جرم"  .(ٗ)أحد فرٌمٌنا على هدى واآلخر على ضبلل، ال تسؤلون أنتم عمَّ
ا تَْعَملُوَن{ ]سبؤ :   وال نإاخذ نحن بما الترفتم، وإنما [، أي:" ٕ٘لوله تعالى:}َواَل نُْسؤَُل َعمَّ

 .(٘)"ٌعالب كل إنسان بجرٌرته
 .(ٙ)وال نسؤل نحن عما تعملون أنتم من عمل" لال الطبري: ٌمول:" 
معناه التبري منهم ، أي : لستم منا وال نحن منكم ، بل ندعوكم  لال ابن كثٌر فً اآلآٌة:" 

إلى هللا وإلى توحٌده وإفراد العبادة له ، فإن أجبتم فؤنتم منا ونحن منكم ، وإن كذبتم فنحن برآء 
ا منكم وأنتم بُرآء منا ، كما لال تعالى : } َوإِْن َكذَّبُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُ  ْم بَِرٌبُوَن ِممَّ

ا تَْعَملُوَن { ]ٌونس :  [ ، ولال : } لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن. ال أَْعبُُد َما ٔٗأَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ
أَْعبُُد. لَُكْم ِدٌنُُكْم تَْعبُُدوَن. َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد. َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم. َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما 

ًَ ِدٌِن { ]سورة الكافرون["  .(2)َوِل
 

 المرآن
ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َوُهَو اْلفَتَّاُح اْلعَِلٌُم ) ٌْنَنَا َربُّنَا ثُمَّ ٌَْفتَُح بَ  [ٕٙ({ ]سبأ : ٕٙ}لُْل ٌَْجَمُع بَ

 التفسٌر: 
بالعدل، وهو الفتَّاح الحاكم بٌن خلمه، لل: ربنا ٌجمع بٌننا وبٌنكم ٌوم المٌامة، ثم ٌمضً بٌننا 

 العلٌم بما ٌنبؽً أن ٌُْمضى به، وبؤحوال خلمه، ال تخفى علٌه خافٌة.
{ ]سبؤ :   ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ ٌْنَنَا َربُّنَا ثُمَّ ٌَْفتَُح بَ [، أي:" لل: ربنا ٌجمع ٕٙلوله تعالى:}لُْل ٌَْجَمُع بَ

 .(1)بالعدل" بٌننا وبٌنكم ٌوم المٌامة، ثم ٌمضً بٌننا
لل لهم: ٌجمع بٌننا ربنا ٌوم المٌامة عنده ثم ٌمضً بٌننا بالعدل،  لال الطبري: أي:" 

 .(ٔ)فٌتبٌن عند ذلن المهتدي منَّا من الضال"
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 .(ٕ)ٌرٌد ٌوم المٌامة، ٌمضً فٌثٌب المهتدي وٌعالب الضال" لال المرطبً:" 
أي : ٌوم المٌامة ، ٌجمع بٌن الخبلبك فً صعٌد واحد ، ثم ٌفتح بٌننا  لال ابن كثٌر:" 

بالحك ، أي : ٌحكم بٌننا بالعدل ، فٌجزي كل عامل بعمله ، إن خٌرا فخٌر ، وإن شرا فشر. 
وستعلمون ٌومبذ لمن العزة والنصرة والسعادة األبدٌة ، كما لال تعالى : } َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ 

ا الَِّذٌَن َكفَرُ  ٌَْوَمبِذٍ  اِلَحاِت فَُهْم فًِ َرْوَضٍة ٌُْحبَُروَن. َوأَمَّ ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ لُوَن. فَؤَمَّ وا ٌَتَفَرَّ
 .(ٖ)["ٙٔ - َٗٔوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا َوِلمَاِء اآلِخَرةِ فَؤُولَبَِن فًِ اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن { ]الروم : 

ٌْنَنَا{، أي: ٌمضً بٌننا"عن لتادة، لوله:"  ٌْنَنَا َربُّنَا{، ٌوم المٌامة، }ثُمَّ ٌَْفتَُح بَ  .(ٗ)}لُْل ٌَْجَمُع بَ
َّاُح اْلعَِلٌُم{ ]سبؤ :   [، أي:" وهو الفتَّاح الحاكم بٌن خلمه، العلٌم ٕٙلوله تعالى:}َوُهَو اْلفَت

 .(٘)بما ٌنبؽً أن ٌُْمضى به، وبؤحوال خلمه، ال تخفى علٌه خافٌة"
ٌمول: وهللا الماضً العلٌم بالمضاء بٌن خلمه، ألنه ال تخفى عنه خافٌه، لال الطبري: " 

 .(ٙ)وال ٌحتاج إلى شهود تعرفه المحك من المبطل"
 .(2)أي : الحاكم العادل العالم بحمابك األمور " لال ابن كثٌر:" 

َّاُح اْلعَِلٌُم{، ٌمول:   .(1)الماضً"عن ابن عباس، لوله: "}َوُهَو اْلفَت
}وهو الفتاح{ أي: الماضً بالحك }العلٌم{ بؤحوال الخلك. وهذا كله  لال المرطبً:" 

 .(5)منسوخ بآٌة السٌؾ"
 

 المرآن
ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ) ًَ الَِّذٌَن أَْلَحْمتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكالَّ بَْل ُهَو َّللاَّ  [4ٕ({ ]سبأ : 4ٕ}لُْل أَُرونِ

 التفسٌر: 
بالحجة والدلٌل الذٌن ألحمتموهم باهلل وجعلتموهم شركاء له فً العبادة، هل خلموا  لل: أرونً

شٌبًا؟ لٌس األمر كما وصفوا، بل هو المعبود بحك الذي ال شرٌن له، العزٌز فً انتمامه ممن 
 أشرن به، الحكٌم فً ألواله وأفعاله وتدبٌر أمور خلمه.

ًَ الَِّذٌَن أَلْ   [، أي:" لل: أرونً بالحجة 2َٕحْمتُْم بِِه ُشَرَكاَء{ ]سبؤ : لوله تعالى:}لُْل أَُرونِ
 .(ٓٔ)والدلٌل الذٌن ألحمتموهم باهلل وجعلتموهم شركاء له فً العبادة، هل خلموا شٌبًا؟"

ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لهإالء  لال الطبري: "  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
األصنام: أرونً أٌها الموم الذٌن ألحمتموهم باهلل فصٌرتموهم له شركاء المشركٌن باهلل اآللهة و

 .(ٔٔ)فً عبادتكم إٌاهم ماذا خلموا من األرض أم لهم شرن فً السماوات"
 .(ٔ)ٌعنً: أوثانهم ما نفعوكم وأجابوكم به" لال ٌحٌى:" 
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أي : أرونً هذه اآللهة التً جعلتموها هلل أندادا وصٌَّرتموها له  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)عْدال"

ٌكون}أرونً{ هنا من رإٌة الملب، فٌكون}شركاء{ المفعول الثالث، أي:  لال المرطبً:" 
عرفونً األصنام واألوثان التً جعلتموها شركاء هلل عز وجل، وهل شاركت فً خلك شً، 

 .(ٖ) فبٌنوا ما هو؟ وإال فلم تعبدونها. وٌجوز أن تكون من رإٌة البصر، فٌكون}شركاء{ حاال
ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}َكبلَّ بَْل ُهوَ   [، أي:" لٌس األمر كما وصفوا، 2َّٕللاَّ

بل هو المعبود بحك الذي ال شرٌن له، العزٌز فً انتمامه ممن أشرن به، الحكٌم فً ألواله 
 .(ٗ)وأفعاله وتدبٌر أمور خلمه"

ٌمول تعالى ذكره: كذبوا لٌس األمر كما وصفوا، وال كما جعلوا ولالوا  لال الطبري: " 
من أن هلل شرًٌكا، بل هو المعبود الذي ال شرٌن له، وال ٌصلح أن ٌكون له شرٌن فً ملكه، 

 .(٘)العزٌز فً انتمامه ممن أشرن به من خلمه، الحكٌم فً تدبٌره خلمه"
د ، وال شرٌن وال عدٌل ، ولهذا لال : } بَْل أي : لٌس له نظٌر وال نَدٌ لال ابن كثٌر:" 

ُ { : أي : الواحد األحد الذي ال شرٌن له } اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم { أي : ذو العزة التً لد لهر بها  ُهَو َّللاَّ
 .(ٙ)كل شًء ، َوَؼلَبت كل شًء ، الحكٌم فً أفعاله وألواله ، وشرعه ولدره ، تعالى وتمدس"

}كبل{، أي: لٌس األمر كما زعمتم. ولٌل: إن}كبل{، رد لجوابهم  لال المرطبً:" 
المحذوؾ، كؤنه لال: أرونً الذٌن ألحمتم به شركاء. لالوا: هً األصنام. فمال كبل، أي لٌس له 

 .(2)شركاء: }بل هو هللا العزٌز الحكٌم{"
 .(1)أي: لم ٌنفعوكم ولم ٌجٌبوكم وال ٌنفعونكم وال أنفسهم" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن

 [6ٕ({ ]سبأ : 6ٕ}َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن )
 التفسٌر: 

إال للناس أجمعٌن مبشًرا بثواب هللا، ومنذًرا عمابه، ولكن أكثر  -أٌها الرسول-وما أرسلنان 
 فهم معرضون عنه.الناس ال ٌعلمون الحك، 

[، أي:" وما أرسلنان 1ٕلوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشًٌرا َونَِذًٌرا{ ]سبؤ :  
 .(5)إال للناس أجمعٌن مبشًرا بثواب هللا، ومنذًرا عمابه" -أٌها الرسول-

 من لومن خاصة، وما أرسلنان ٌا دمحم إلى هإالء المشركٌن باهلل لال الطبري:ٌمول: " 
ولكنا أرسلنان كافة للناس أجمعٌن؛ العرب منهم والعجم، واألحمر واألسود، بشًٌرا من أطاعن، 

 .(ٓٔ)ونذًٌرا من كذبن"
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أي : إال إلى جمٌع الخلك من المكلفٌن ، كموله تعالى : } لُْل ٌَا أٌََُّها  لال ابن كثٌر:" 
ٌُْكْم َجِمٌعًا { ]األعراؾ :  ِ إِلَ [ ، } تَبَاَرَن الَِّذي نزَل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه 1٘ٔالنَّاُس إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ

ًرا َونَِذًٌرا { أي: تبشر َمْن أطاعن بالجنة ، وتنذر [. } بَِشٌِٔلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا { ]الفرلان : 
 .(ٔ)َمْن عصان بالنار"

 .(ٕ)أرسل هللا محمًدا إلى العرب والعجم، فؤكرُمُهم على هللا أطوعهم له" لال لتادة:" 
أنا سابك العرب وصهٌب سابك الروم وسلمان »ذكر لنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لال لتادة:" 
 .(ٖ)«"فرس وببلل سابك الحبشةسابك ال

عن جابر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد من األنبٌاء لبلً :  
نصرت بالرعب مسٌرة شهر. وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا ، فؤٌما رجل من أمتً 

وأعطٌت الشفاعة. وكان النبً أدركته الصبلة فلٌصل. وأحلت لً الؽنابم ، ولم تحل ألحد لبلً. 
 .(ٗ)ٌبعث إلى لومه ، وبعثت إلى الناس عامة"

[، أي:" ولكن أكثر الناس ال 1ٕلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]سبؤ :  
 .(٘)ٌعلمون الحك، فهم معرضون عنه"

}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال ٌَْعلَُموَن{ أن هللا أرسلن كذلن إلى جمٌع  لال الطبري:ٌمول: ٌمول:" 
 .(ٙ)البشر"

} َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال ٌَْعلَُموَن { ، كموله تعالى : } َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو  لال ابن كثٌر:" 
ِ { [ ، } َوإِْن تُِطْع أَكْ َٖٓٔحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ]ٌوسؾ :  ثََر َمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2)["ٙٔٔ]األنعام : 
}ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون{ ما عند هللا وهم المشركون، وكانوا فً  لال المرطبً:" 

 .(1)ذلن الولت أكثر من المإمنٌن عددا"
 

 المرآن
 [6ٕ({ ]سبأ : 6َٕصاِدلٌَِن )}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم 

 التفسٌر: 
وٌمول هإالء المشركون مستهزبٌن: متى هذا الوعد الذي تَِعدوننا أن ٌجمعنا هللا فٌه، ثم ٌمضً 

 بٌننا، إن كنتم صادلٌن فٌما تعدوننا به؟
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وٌمول هإالء المشركون باهلل إذا سمعوا وعٌد هللا الكفار وما هو  لال الطبري: ٌمول:" 
فاعل بهم فً معادهم مما أنزل هللا فً كتابه }َمتَى َهَذا اْلَوْعُد{ جابًٌا، وفً أي ولت هو كابن }إِْن 

 .(ٔ)ُكْنتُْم{ فٌما تعدوننا من ذلن }َصاِدلٌَِن{ أنه كابن"
متى هذا الوعد ٌعنون المبشر به والمنذر وٌمولون من فرط جهلهم:  لال البٌضاوي:" 

عنه أو الموعود بموله: }ٌجمع بٌننا ربنا{. }ن كنتم صادلٌن{، ٌخاطبون به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕ)والمإمنٌن"

 .(ٖ)ٌعنً: المٌامة" لال السمعانً :" 
 .(ٗ)ٌعنً: موعدكم لنا بمٌام الساعة" لال المرطبً:" 

 
 المرآن
 [ٖٓ({ ]سبأ : ٖٓلَُكْم ِمٌعَاُد ٌَْوٍم اَل تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َواَل تَْستَْمِدُموَن )}لُْل 

 التفسٌر: 
: لكم مٌعاد هو آتٌكم ال محالة، وهو مٌعاد ٌوم المٌامة، ال تستؤخرون عنه -أٌها الرسول-لل لهم 

 ٌوم، وأَِعدُّوا له عدته.ساعة للتوبة، وال تستمدمون ساعةً لبله للعذاب. فاحذروا ذلن ال
لال هللا لنبٌه: }لُْل{ لهم ٌا دمحم }لَُكْم{ أٌها الموم }ِمٌعَاُد ٌَْوٍم{ هو آتٌكم }ال  لال الطبري: " 

تَْستَؤِْخُروَن َعْنهُ{ إذا جاءكم }َساَعةً{ فتنظروا للتوبة واإلنابة }َوال تَْستَْمِدُموَن{ لبله بالعذاب ألن هللا 
 .(٘)جعل لكم ذلن أجل"

أي : لكم مٌعاد مإجل معدود محرر ، ال ٌزداد وال ٌنتمص ، فإذا جاء  لال ابن كثٌر:" 
ُر { ]نوح :  ِ إَِذا َجاَء ال ٌَُإخَّ [ ، ولال } ٗفبل ٌإخر ساعة وال ٌمدم ، كما لال تعالى : } إِنَّ أََجَل َّللاَّ

ُرهُ إاِل ألَجٍل َمْعُدوٍد. ٌَْوَم ٌَؤِْت ال تََكلَُّم نَْفٌس إاِل بِ  ًٌّ َوَسِعٌٌد { ]هود : َوَما نَُإّخِ ،  ٗٓٔإِْذنِِه فَِمْنُهْم َشِم
ٔٓ٘"](ٙ). 

فبل ٌؽرنكم تؤخٌره. والمٌعاد: المٌمات. وٌعنً بهذا المٌعاد: ولت  لال المرطبً:أي:" 
البعث ولٌل ولت حضور الموت، أي: لكم لبل ٌوم المٌامة ولت معٌن تموتون فٌه فتعلمون حمٌمة 

ٌوم بدر، ألن ذلن الٌوم كان مٌعاد عذابهم فً الدنٌا فً حكم هللا لولً. ولٌل: أراد بهذا الٌوم 
 .(2)تعالى"

فسر هذا بٌوم البعث، ولد فسر بٌوم الموت، وكبلهما  لال السمعانً فً اآلٌة:"لد 
 .(1)صحٌح"
جواب تهدٌد جاء مطابما لما لصدوه بسإالهم من التعنت  لال البٌضاوي، األٌة:" 

 .(5)واإلنكار"
 [:ٖٓ-ٕٗاآلٌات:]فوابد 

 مشروعٌة التلطؾ مع الخصم فسحاً له فً مجال التفكٌر لعله ٌثوب إلى رشده. -ٔ
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 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء وتنوٌع األسلوب الدعوي فً ذلن. -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم إلى الناس كافة. -ٖ  تمرٌر عمٌدة النبوة الدمحمٌة، وعموم رسالة النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 امة ممرر الساعة والٌوم فبل ٌصح تمدٌمه وال تؤخٌره بحال.ٌوم المٌ -ٗ

 المرآن
ٌِْه َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن  ٌَْن ٌََد َمْولُوفُوَن }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بَِهَذا اْلمُْرآِن َواَل بِالَِّذي بَ

اْلمَْوَل ٌَمُوُل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكنَّا ِعْنَد َربِِّهْم ٌَْرِجُع بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض 
 [ٖٔ({ ]سبأ : ُٖٔمْؤِمنٌَِن )
 التفسٌر: 

ق بهذا المرآن وال بالذي تَمَدََّمه من التوراة واإلنجٌل والزبور، فمد  ولال الذٌن كفروا: لن نصّدِ
إذ الظالمون محبوسون عند ربهم للحساب،  -أٌها الرسول-ى كذَّبوا بجمٌع كتب هللا. ولو تر

ٌتراجعون الكبلم فٌما بٌنهم، كل ٌُْلمً بالعتاب على اآلخر، لرأٌت شٌبًا فظٌعاً، ٌمول 
: لوال أنتم أضللتمونا -وهم المادة والرإساء الضالون المضلون-المستضعفون للذٌن استكبروا 

 عن الهدى لكنا مإمنٌن باهلل ورسوله.
ٌِْه{ ]سبؤ :   ٌَْن ٌََد [، ٖٔلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْن نُْإِمَن بَِهَذا اْلمُْرآِن َواَل بِالَِّذي بَ

ق بهذا المرآن وال بالذي تَمَدََّمه من التوراة واإلنجٌل والزبور،  أي:" ولال الذٌن كفروا: لن نصّدِ
 .(ٔ)فمد كذَّبوا بجمٌع كتب هللا"

}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا{ من مشركً العرب }لَْن نُْإِمَن بَِهَذا اْلمُْرآِن{  "ٌمول:"لال الطبري: 
ٌِْه َوَسلَّم وال بالكتاب الذي جاء به ؼٌره من بٌن ٌدٌه  .(ٕ)"الذي جاءنا به دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ً كتابنا كفر }ال بالذي بٌن ٌدٌه{ : التوراة لما لال أهل الكتاب: صفة دمحم ف لال الفراء:" 
 .(ٖ)أهل مكة بالمرآن وبالذي بٌن ٌدٌه: الذي لبله التوراة"

 .(ٗ)وال بالكتب المتمدمة" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعنون: ال نإمن بما أتى به دمحم  لال الزجاج:" 
لال المشركون: لن نإمن بهذا المرآن وال بالذي بٌن ٌدٌه من الكتب  لال لتادة:" 

 .(٘)واألنبٌاء"
}الذي بٌن ٌدٌه{: ما نزل لبل المرآن من كتب هللا: ٌروى أن كفار مكة  الزمخشري:" لال 

سؤلوا أهل الكتاب فؤخبروهم أنهم ٌجدون صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً كتبهم، فؤؼضبهم ذلن ولرنوا 
لذي بٌن إلى المرآن جمٌع ما تمدمه من كتب هللا عز وجل فً الكفر، فكفروا بها جمٌعا. ولٌل: }ا

ٌدٌه{: ٌوم المٌامة، والمعنى: أنهم جحدوا أن ٌكون المرآن من هللا تعالى، وأن ٌكون لما دل علٌه 
 .(ٙ)من اإلعادة للجزاء حمٌمة"

-ولو ترى  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن َمْولُوفُوَن ِعْنَد َربِِّهْم{ ]سبؤ :  
 .(2)محبوسون عند ربهم للحساب"إذ الظالمون  -أٌها الرسول

 .(1)أي: محبوسون عند ربهم" لال السمعانً:" 
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أخبر عن عالبة أمرهم ومآلهم فً اآلخرة فمال لرسوله علٌه الصبلة  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)والسبلم أو للمخاطب: ولو ترى فً االخرة مولفهم"

[، أي:" ٌتراجعون الكبلم فٌما ٖٔ]سبؤ : لوله تعالى:}ٌَْرِجُع بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض اْلمَْوَل{  
 .(ٕ)بٌنهم، كل ٌُْلمً بالعتاب على اآلخر"

 .(ٖ)"ٌتبلومون، ٌحاور بعضهم بعًضا لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)أي: ٌجادل بعضهم بعضا" لال السمعانً:" 
وهم ٌتجاذبون أطراؾ المحادثة وٌتراجعونها بٌنهم، لرأٌت  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)العجٌب، فحذؾ الجواب"
[، ٖٔلوله تعالى:}ٌَمُوُل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْإِمنٌَِن{ ]سبؤ :  

: لوال أنتم -الضالون المضلون وهم المادة والرإساء-أي:" ٌمول المستضعفون للذٌن استكبروا 
 .(ٙ)أضللتمونا عن الهدى لكنا مإمنٌن باهلل ورسوله"

ٌمول المستضعفون، كانوا فً الدنٌا، للذٌن كانوا علٌهم فٌها ٌستكبرون:  لال الطبري:" 
 .(2)"لوال أنتم أٌها الرإساء والكبراء فً الدنٌا لكنا مإمنٌن باهلل وآٌاته

ٌن{ أي: استحمروا، وهم األتباع }للذٌن{ تجبروا، وهم المادة }ٌمول الذ لال السمعانً:" 
 .(1)واألشراؾ: لوال أنكم كنتم لادتنا ورإساءنا آلمنا باهلل وبرسوله"

}الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا { منهم وهم األتباع } ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا { وهم لادتهم  لال ابن كثٌر:" 
ا ُمْإِمنٌَِن { أي : لوال أنتم تصدونا ، لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاإونا وسادتهم : } لَْوال أَْنتُْم لَُكنَّ 

 .(5)به"
المستضعفون: هم األتباع، والمستكبرون: هم الرءوس  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)والممدمون"
 

 المرآن
اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم }لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن 

 [ٕٖ({ ]سبأ : ُٕٖمْجِرِمٌَن )
 التفسٌر: 

لال الرإساء للذٌن استُضِعفوا: أنحن منعناكم من الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمٌن إذ 
 دخلتم فً الكفر بإرادتكم مختارٌن.

ْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ لوله تعالى:}لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌَن ا 
[، أي:" لال الرإساء للذٌن استُضِعفوا: أنحن منعناكم من الهدى بعد إذ َٕٖجاَءُكْم{ ]سبؤ : 

 .(ٔ)جاءكم؟"
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}لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا{ فً الدنٌا، فرأسوا فً الضبللة والكفر باهلل }ِللَِّذٌّن  لال الطبري:" 
اْستُْضِعفُوا{ فٌها فكانوا أتباًعا ألهل الضبللة منهم إذ لالوا لهم }لَْوال أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْإِمنٌَِن{ : }أَنَْحُن 

 .(ٕ)}بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم{ من عند هللا ٌبٌن لكم"َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلُهَدى{ ومنعناكم من اتباع الحك 
كؤنهم لالوا: أنحن أجبرناكم وحلنا بٌنكم وبٌن كونكم ممكنٌن مختارٌن  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)بعد إذ جاءكم بعد أن صممتم على الدخول فً اإلٌمان وصحت نٌاتكم فً اختٌاره؟"
أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنَّا دعوناكم فاتبعتمونا من ؼٌر دلٌل وال  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)برهان"
[، أي:" بل كنتم مجرمٌن إذ دخلتم فً الكفر ٕٖلوله تعالى:}بَْل ُكْنتُْم ُمْجِرِمٌَن{ ]سبؤ :  

 .(٘)بإرادتكم مختارٌن"
الهدى، واإلٌمان باهلل  فمنعكم إٌثاركم الكفر باهلل على اإلٌمان من اتباعلال الطبري: " 
 .(ٙ)ورسوله"
بل أنتم منعتم أنفسكم حظها وآثرتم الضبلل على الهدى وأطعتم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(2)آمر الشهوة دون آمر النهى، فكنتم مجرمٌن كافرٌن الختٌاركم ال لمولنا وتسوٌلنا"
 .(1)أي: الجرم كان لكم فً اتباعكم أهواءكم" لال السمعانً:" 
خالفتم األدلة والبراهٌن والحجج التً جاءت بها األنبٌاء ، لشهوتكم ابن كثٌر:أي:"لال  

 .(5)واختٌاركم لذلن"
 

 المرآن
ٌِْل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفُرَ  ِ َونَْجعََل }َولَاَل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّ  بِاّلِلَّ
ا َرأَُوا اْلعََذاَب َوَجعَْلنَا اأْلَْؼاَلَل فًِ أَْعنَاِق الَِّذٌَن َكفَُروا  وا النََّداَمةَ لَمَّ َهْل ٌُْجَزْوَن إاِلَّ لَهُ أَْنَداًدا َوأََسرُّ

 [ٖٖ({ ]سبأ : َٖٖما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر: 

ً اللٌل والنهار هو الذي أولعنا ولال المستضعفون لرإسابهم فً الضبلل: بل تدبٌركم الشر لنا ف
فً التهلكة، فكنتم تطلبون منا أن نكفر باهلل، ونجعل له شركاء فً العبادة، وأسرَّ ُكلٌّ من الفرٌمٌن 
الحسرة حٌن رأوا العذاب الذي أُعدَّ لهم، وجعلنا األؼبلل فً أعناق الذٌن كفروا، ال ٌعالَبون بهذا 

 السٌبات فً الدنٌا. العماب إال بسبب كفرهم باهلل وعملهم 
ٌِْل َوالنََّهاِر إِْذ تَؤُْمُرونَنَا أَ   ْن لوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّ

ِ َونَْجعََل لَهُ أَْنَداًدا{ ]سبؤ :  [، أي:" ولال المستضعفون لرإسابهم فً الضبلل: بل ٖٖنَْكفَُر بِاّلِلَّ
ٌركم الشر لنا فً اللٌل والنهار هو الذي أولعنا فً التهلكة، فكنتم تطلبون منا أن نكفر باهلل، تدب

 .(ٓٔ)ونجعل له شركاء فً العبادة"
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}َولَاَل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا{ من الكفرة باهلل فً الدنٌا، فكانوا أتباًعا  لال الطبري: ٌمول:" 
ٌِْل لرإسابهم فً الضبللة }ِللَِّذٌّن اْستَكْ  بَُروا{ فٌها، فكانوا لهم رإساء }بَْل َمْكُر{ كم لنا بـ}اللَّ

َوالنََّهاِر{ صدنا عن الهدى حٌن تؤمروننا أن نكفر باهلل}َونَْجعََل لَهُ{ أمثاال وأشباًها فً العبادة 
 .(ٔ)واأللوهة"
أي : بل كنتم تمكرون بنا لٌبل ونهارا ، وتَؽُّرونا وتَُمنّونا ، وتخبرونا أنا  لال ابن كثٌر:" 

ِ َونَْجعََل  ٌْن، }إِْذ تَؤُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاّلِلَّ على هدى وأنا على شًء ، فإذا جمٌع ذلن باطل وَكذٌب وَم
 .(ٕ)ن المحال تضلونا بها"لَهُ أَْنَداًدا {أي نظراء وآلهة معه ، وتمٌموا لنا ُشبًَها وأشٌاَء م

أي: مكركم بنا فً اللٌل والنهار، ولٌل: بل مكر اللٌل والنهار معناه:  لال السمعانً:"
 .(ٖ)طول األمل، وطول األمل هو مكر اللٌل والنهار على طرٌك المجاز"

}بل مكر اللٌل والنهار{، معناه: بل مكركم فً اللٌل والنهار، }ونجعل له لال الزجاج:" 
 .(ٗ)ا{: أشباها"أنداد

} المكر لٌس للٌل وال للنهار{، إنما المعنى: بل مكركم باللٌل والنهار. ولد  لال الفراء:" 
ٌجوز أن نضٌؾ الفعل إلى اللٌل والنهار، وٌكونا كالفاعلٌن، ألن العرب تمول: نهارن صابم، 
ولٌلن نابم، ثم تضٌؾ الفعل إلى اللٌل والنهار، وهو فً المعنى لآلدمٌٌن، كما تمول: نام لٌلن 

 .(٘)إنما عزمه الموم. فهذا مما ٌعرؾ معناه فتتسع به العرب" وعزم األمر،
أن ٌكونوا هم السبب « أنحن صددناكم»لما أنكر المستكبرون بمولهم:  لال الزمخشري:" 

أن ذلن بكسبهم واختٌارهم، كر علٌهم « بل كنتم مجرمٌن»فً كفر المستضعفٌن وأثبتوا بمولهم: 
فؤبطلوا إضرابهم بإضرابهم، كؤنهم لالوا: ما كان « لنهاربل مكر اللٌل وا»المستضعفون بمولهم: 

اإلجرام من جهتنا، بل من جهة مكركم لنا داببا لٌبل ونهارا، وحملكم إٌانا على الشرن واتخاذ 
 .(ٙ)األنداد"

ٌمول: بل مكركم بنا فً اللٌل والنهار أٌها العظماء الرإساء حتى أزلتمونا  لال ابن زٌد:" 
 .(2)عن عبادة هللا"

ٌِْل َوالنََّهاِر{، لال: مرُّ اللٌل والنهار"   .(1)عن سعٌد بن جبٌر: "}بَْل َمْكُر اللَّ
 .(5)َونَْجعََل لَهُ أَْنَداًدا{، شركاء"عن لتادة، لوله:"} 

 .(ٓٔ)، أي: كرور اللٌل والنهار"«بل مكر اللٌل والنهار»ولرئ فً الشاذ: 
ا  وا النََّداَمةَ لَمَّ [، أي:" وأسرَّ ُكلٌّ من الفرٌمٌن َٖٖرأَُوا اْلعََذاَب{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}َوأََسرُّ

 .(ٔٔ)الحسرة حٌن رأوا العذاب الذي أُعدَّ لهم"
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ٌمول: وندموا على ما فرطوا من طاعة هللا فً الدنٌا حٌن عاٌنوا عذاب  لال الطبري:" 
 .(ٔ)هللا الذي أعده لهم"

 أسروها بٌنهم. ألبل بعضهم ٌلوم بعضا، وٌعرؾ بعضهم بعضا لال الزجاج:" 
 .(ٕ)الندامة"

 .(ٖ)أي : الجمٌع من السادة واألتباع ، ُكلٌّ نَدم على ما َسلَؾ منه"لال ابن كثٌر:"
ا َرأَُوا اْلعََذاَب{"  وا النَداَمةَ{ بٌنهم، }لَمَّ  .(ٗ)عن لتادة: "}َوأََسرُّ
وجعلنا السبلسل [، أي:" ٖٖلوله تعالى:}َوَجعَْلنَا اأْلَْؼبَلَل فًِ أَْعنَاِق الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]سبؤ :  

 .(٘)"فً رلاب الكفار زٌادةً على تعذٌبهم بالنار
وؼلت أٌدي الكافرٌن باهلل فً جهنم إلى أعنالهم فً جوامع من نار  لال الطبري:" 

 .(ٙ)جهنم"
 .(2)هً السبلسل التً تجمع أٌدٌهم مع أعنالهم" لال ابن كثٌر:"
 .(1)هو فرع من عذاب أهل النار" لال السمعانً:"

[، أي:" ال ٌعالَبون بهذا العماب ٖٖلوله تعالى:}َهْل ٌُْجَزْوَن إاِلَّ َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]سبؤ :  
 .(5)إال بسبب كفرهم باهلل وعملهم السٌبات فً الدنٌا"

ما ٌفعل هللا ذلن بهم إال ثوابًا ألعمالهم الخبٌثة التً كانوا فً الدنٌا  الطبري:ٌمول:"لال  
 .(ٓٔ)ٌعملونها، ومكافؤة لهم علٌها"

 .(ٔٔ)أي: ٌعملون من الكفر والمعاصً" لال السمعانً:"
أي : إنما نجازٌكم بؤعمالكم، ُكلٌّ بحسبه ، للمادة عذاب بحسبهم ،  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٔ)["1ٖبهم } لَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌؾ َولَِكْن ال تَْعلَُموَن { ]األعراؾ : ولؤلتباع بحس
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن جهنم لما سٌك إلٌها 

 .(ٖٔ)أهلها تَلَمَّاهم لهبها ، ثم لَفََحتُْهم لفحةً فلم ٌبك لحم إال سمط على العرلوب"
الحسن بن ٌحٌى الُخَشنً لال : ما فً جهنم دار وال مؽار وال ؼل وال سلسلة وال عن 

ٌعنً : الدارانً ، رحمة هللا  -لٌد ، إال اسم صاحبها علٌه مكتوب. لال : فحدثته أبا سلٌمان 
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فبكى ثم لال : وٌحن. فكٌؾ به لو جمع هذا كله علٌه ، فجعل المٌد فً رجلٌه ، والؽُّل فً  -علٌه
 .(ٔ)السلسلة فً عنمه ، ثم أدخل النار وأدخل المؽار ؟!"ٌدٌه و

 [:ٖٖ-ٖٔفوابد اآلٌات:]
تشابه الظلمة والمجرمٌن فالعرب المشركون كانوا ٌركنون إلى أهل الكتاب ٌحتجون بما  -ٔ

عندهم على الرسول والمإمنٌن، ولما وجدوا التوراة واإلنجٌل ٌمرران عمٌدة البعث والجزاء 
منهما ولالوا لن نإمن بهذا المرآن وال بالتوراة واإلنحٌل. والٌهود كانوا ٌحتجون والنبوة تبرأوا 

بالتوراة على المسلمٌن ولما وجدوا التوراة تمرر ما ٌمرره المرآن تركوا االحتجاج بالتوراة 
ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْندِ  هللاِ  وأخذوا ٌحتجون بالسحر كما تمدم فً البمرة فً لوله تعالى }َولَمَّ

ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَذَ فَِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب هللاِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَُّهْم ال ٌَ  ْعلَُموَن، ُمَصّدِ
ٌَْماَن{ .  َواتَّبَعُوا َما تَتْلُوا الشٌََّاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

من موالؾ ٌوم المٌامة، ومشهد من تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بعرض كامل لمولؾ  -ٕ
 مشاهده.

بطبلن احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراؾ الناس إذا كان ؼٌر موافك لشرع هللا  -ٖ
 تعالى وما جاء به رسله من الحك والدٌن الصحٌح.

 
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]سبأ : ٖٗإِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن )}َوَما أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَِذٌٍر إاِلَّ لَاَل ُمتَْرفُوَها 

 التفسٌر: 
وما أرسلنا فً لرٌة من رسول ٌدعو الى توحٌد هللا وإفراده بالعبادة، إال لال المنؽمسون فً 

 جاحدون. -أٌها الرسل-اللذات والشهوات من أهلها: إنَّا بالذي جبتم به 
[، أي:" وما أرسلنا فً لرٌة من ٖٗلَْرٌٍَة ِمْن نَِذٌٍر{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلنَا فًِ 

 .(ٕ)رسول ٌدعو الى توحٌد هللا وإفراده بالعبادة"
وما بعثنا إلى أهل لرٌة نذًٌرا ٌنذٌرهم بؤسنا أن ٌنزل بهم على  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)معصٌتهم إٌانا"
[، أي:" إال لال المنؽمسون ٖٗبَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن{ ]سبؤ : لوله تعالى:}إاِلَّ لَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا 

 .(ٗ)جاحدون" -أٌها الرسل-فً اللذات والشهوات من أهلها: إنَّا بالذي جبتم به 
إال لال كبراإها ورإساإها فً الضبللة كما لال لوم فرعون من  لال الطبري: ٌمول:" 

ن النذارة، وبعثتم به من توحٌد هللا، والبراءة من اآللهة المشركٌن له: إنَّا بما أرسلتم به م
 .(٘)واألنداد، كافرون"

 .(ٙ)}مترفوها{: أؼنٌاإها وجبابرتها" لال مماتل:" 
 .(2)"هم رإوسهم ولادتهم فً الشر لال لتادة:" 
 .(ٔ)هم أولو النعمة والحشمة والثروة والرٌاسة" لال ابن كثٌر:" 
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الذٌن أترفتهم النعمة، أى أبطرتهم فبل ٌحبون إال «: مترفوها» لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)الشهوات والمبلهً، وٌعافون مشاق الدٌن وتكالٌفه"

أهل السعة والنعمة، ]لالوا[: }إنا بما أرسلتم به كافرون{، «: المترفون» لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)فاتبعهم على ذلن السفلة، فجحدوا كلهم"

عن أبً َرِزٌن لال : "كان رجبلن شرٌكان خرج أحدهما إلى الساحل وبمً اآلخر ، فلما 
بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص كتب إلى صاحبه ٌسؤله : ما فعل ؟ فكتب إلٌه أنه لم ٌتبعه أحد من لرٌش ، إنما 

لال :  - اتبعه أراذل الناس ومساكٌنهم. لال : فترن تجارته ثم أتى صاحبه فمال : دلنً علٌه
لال : فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إالم تدعو ؟ لال : "إلى كذا  -وكان ٌمرأ الكتب ، أو بعض الكتب 

وكذا". لال : أشهد أنن رسول هللا. لال : "وما علمن بذلن ؟" لال : إنه لم ٌبعث نبً إال اتبعه 
أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَِذٌٍر إاِل لَاَل ُمتَْرفُوَها ُرَذالة الناس ومساكٌنهم. لال : فنزلت هذه اآلٌة: }َوَما 

إن هللا لد أنزل تصدٌك ما »إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن {اآلٌات، لال : فؤرسل إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٗ)"«للت

وهكذا لال هرلل ألبً سفٌان حٌن سؤله عن تلن المسابل ، لال فٌها :  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وسؤلتن : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاإهم ، وهم أتباع الرسل"

 
 المرآن

 [ٖ٘({ ]سبأ : ٖ٘}َولَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن )
 : التفسٌر

ولالوا: نحن أكثر منكم أمواال وأوالًدا، وهللا لم ٌعطنا هذه النعم إال لرضاه عنا، وما نحن بمعذَّبٌن 
 فً الدنٌا وال فً اآلخرة.

[، أي:" ولالوا: نحن أكثر منكم ٖ٘لوله تعالى:}َولَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا{ ]سبؤ :  
 .(ٙ)طنا هذه النعم إال لرضاه عنا"أمواال وأوالًدا، وهللا لم ٌع

ولال أهل األستكبار على هللا من كل لرٌة أرسلنا فٌها نذًٌرا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(2)ألنبٌابنا ورسلنا: نحن أكثر أمواال وأوالًدا"

ولالوا أٌضا لفمراء المسلمٌن: أهإالء خٌر منا أم هم أولى باهلل منا }نحن  لال مماتل:" 
 .(1)أكثر أمواال وأوالدا{"

 .(5)لالوا ذلن لؤلنبٌاء والمإمنٌن ٌعٌرونهم بالفمر وبملة المال" لال ٌحٌى:" 
أي : افتخروا بكثرة األموال واألوالد ، واعتمدوا أن ذلن دلٌل على محبة  لال ابن كثٌر:" 

 لهم واعتنابه بهم ، وأنه ما كان لٌعطٌهم هذا فً الدنٌا ، ثم ٌعذبهم فً اآلخرة ، وهٌهات لهم هللا
ٌَْراِت بَل ال ٌَشْ  عُُروَن ذلن، لال هللا : } أٌََْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َماٍل َوبَنٌَِن. نَُساِرعُ لَُهْم فًِ اْلَخ

                                                                                                                                                                      



15 
 

بَُهْم بَِها فًِ  [ ولال : }ٙ٘،  ٘٘{ ]المإمنون :  ُ ِلٌُعَذِّ فبَل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ
ْنٌَا َوتَْزَهَك أَْنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن { ]التوبة :  [ ، ولال تعالى : } ذَْرنًِ َوَمْن َخلَْمُت ٘٘اْلَحٌَاةِ الدُّ

ْدُت لَهُ تَْمِهًٌدا. ثُمَّ ٌَْطَمُع أَْن أَِزٌَد. َكبل إِنَّهُ َكاَن َوِحًٌدا. َوَجعَْلُت لَهُ َماال َممْ  ُدوًدا. َوبَنٌَِن ُشُهوًدا. َوَمهَّ
[، ولد أخبر هللا عن صاحب تٌنن الجنتٌن : 2ٔ - ٔٔآلٌَاتِنَا َعنًٌِدا. َسؤُْرِهمُهُ َصعُوًدا{ ]المدثر : 

 .(ٔ)بل ُسلب ذلن كله فً الدنٌا لبل اآلخرة"أنه كان ذا مال وولد وثمر ، ثم لم تُؽن عنه شٌبا ، 
من لومه من التكذٌب والكفر  (ٕ)هذه تسلٌة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مما منى به لال الزمخشري:" 

بما جاء به، والمنافسة بكثرة األموال واألوالد، والمفاخرة وزخارفها، والتكبر بذلن على 
ٌٌْر َممَاًما َوأَْحَسُن نَِدًٌّا{ ]مرٌم :  ٌِْن َخ [، 2ٖالمإمنٌن، واالستهانة بهم من أجله، ولولهم: }أَيُّ اْلفَِرٌمَ

نذٌر إال لالوا له مثل ما لال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة وكادوه وأنه لم ٌرسل لط إلى أهل لرٌة من 
 .(ٖ)بنحو ما كادوه به"

[، أي:" وما نحن بمعذَّبٌن فً الدنٌا وال فً ٖ٘لوله تعالى:}َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{ ]سبؤ :  
 .(ٗ)اآلخرة"
 لو لم ٌكن راضًٌا ما نحن وما نحن فً اآلخرة بمعذبٌن، ألن هللا لال الطبري: ٌمول:" 

علٌه من الملة والعمل لم ٌخولنا األموال واألوالد، ولم ٌبسط لنا فً الرزق، وإنما أعطانا ما 
 .(٘)أعطانا من ذلن لرضاه أعمالنا، وآثرنا بما آثرنا على ؼٌرنا لفضلنا، وزلفة لنا عنده"

لاسوا أمر اآلخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمر الدنٌا،  لال الزمخشري:" 
واعتمدوا أنهم لو لم ٌكرموا على هللا لما رزلهم، ولوال أن المإمنٌن هانوا علٌه لما حرمهم، فعلى 
لٌاسهم ذلن لالوا: }وما نحن بمعذبٌن{، أرادوا أنهم أكرم على هللا من أن ٌعذبهم، نظرا إلى 

 .(ٙ)"أحوالهم فً الدنٌا
 

 المرآن
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن )  [ٖٙ({ ]سبأ : ٖٙ}لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْبُسُط الّرِ

 التفسٌر: 
ع الرزق فً الدنٌا لمن ٌشاء ِمن عباده، وٌضٌِّك على َمن -أٌها الرسول-لل لهم  : إن ربً ٌوّسِ

لبؽض، ولكن ٌفعل ذلن اختباًرا، ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون أن ذلن اختبار ٌشاء، ال لمحبة وال 
 لعباده؛ ألنهم ال ٌتؤملون.

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ ]سبؤ :   أٌها -[، أي:" لل لهم ٖٙلوله تعالى:}لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْبُسُط الّرِ
ع الرزق فً الدنٌا لمن ٌشاء ِمن ع-الرسول باده، وٌضٌِّك على َمن ٌشاء، ال لمحبة : إن ربً ٌوّسِ

 .(2)وال لبؽض، ولكن ٌفعل ذلن اختباًرا"
ٌِْه َوَسلَّم: لل لهم ٌا دمحم }إِنَّ َربًِّ ٌَْبُسُط  لال الطبري:"  ٌمول هللا لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ْزَق{ من المعاش والرٌاش فً الدنٌا }ِلَمْن ٌََشاُء{ من خلمه }َوٌَْمِدُر{  فٌضٌك على من ٌشاء ال الّرِ
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لمحبة فٌمن ٌبسط له ذلن وال خٌر فٌه وال زلفة له استحك بها منه، وال لبؽض منه لمن لدر علٌه 
 .(ٔ)ذلن وال ممت، ولكنه ٌفعل ذلن محنة لعباده وابتبلء"

أي : ٌعطً المال لمن ٌحب وَمْن ال ٌحب ، فٌفمر َمْن ٌشاء وٌؽنً َمْن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌشاء ، وله الحكمة التامة البالؽة ، والحجة الدامؽة الماطعة"

لد أبطل هللا تعالى حسبانهم بؤن الرزق فضل من هللا ٌمسمه كما ٌشاء  لال الزمخشري:" 
صً وضٌك على المطٌع، وربما عكس، على حسب ما ٌراه من المصالح، فربما وسع على العا

 .(ٖ)وربما وسع علٌهما وضٌك علٌهما، فبل ٌنماس علٌه أمر الثواب الذي مبناه على االستحماق"
 .(ٗ)، بالتشدٌد والتخفٌؾ«ٌمدر»ولرئ:  
[، أي:" ولكن أكثر الناس ال ٖٙلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]سبؤ :  
 .(٘)أن ذلن اختبار لعباده؛ ألنهم ال ٌتؤملون"ٌعلمون 
وأكثر الناس ال ٌعلمون أن هللا ٌفعل ذلن اختباًرا لعباده ولكنهم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٙ)ٌظنون أن ذلن منه محبة لمن بسط له وممت لمن لدر علٌه"
 .(2)"-عز وجل -كفار مكة }ال ٌعلمون{ أن البسط والمتر بٌد هللا لال مماتل:" 
 .(1)ٌعنً: جماعة المشركٌن ال ٌعلمون" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن

بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَأُولَ  بَِن لَُهْم َجَزاُء }َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم بِالَّتًِ تُمَّرِ
ْعِؾ بَِما َعِملُوا َوُهْم فًِ اْلؽُُرفَاِت آِمنُو  [4ٖ({ ]سبأ : 4َٖن )الّضِ

 التفسٌر: 
ولٌست أموالكم وال أوالدكم بالتً تمربكم عندنا لربى، وترفع درجاتكم، لكن َمن آمن باهلل وعمل 
صالًحا فهإالء لهم ثواب الضعؾ من الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما ٌشاء هللا من 

 واألحزان.الزٌادة، وهم فً أعالً الجنة آمنون من العذاب والموت 
بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى{ ]سبؤ :   [، أي:" 2ٖلوله تعالى:}َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم بِالَّتًِ تُمَّرِ

 .(5)ولٌست أموالكم وال أوالدكم بالتً تمربكم عندنا لربى، وترفع درجاتكم"
الناس وال أوالدكم وما أموالكم التً تفتخرون بها أٌها الموم على  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٓٔ)الذٌن تتكبرون بهم، بالتً تمربكم منَّا لربة"
 .(ٔٔ)المرابة"«: الزلفى»ٌموله للمشركٌن، و لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)أي : لٌست هذه دلٌبل على محبتنا لكم ، وال اعتنابنا بكم" لال ابن كثٌر:" 
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 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}ِعْنَدنَا ُزْلفَى{، لال: لربى" 
لالوا: نحن أكثر أمواال وأوالًدا، فؤخبرهم هللا أنه لٌست أموالكم وال  زٌد:"لال ابن  

أوالدكم بالتً تمربكم عندنا زلفى، }إاِل َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{، لال: وهذا لول المشركٌن 
ٌِْه َوَسلَّم وأصحابه، لالوا: لو لم ٌكن هللا عنا راضًٌا لم ٌعطن ا هذا، كما لرسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

َ لَْد أَْهلََن ِمْن  ًَ بً وبحالً ما أعطانً هذا، لال: }أََولَْم ٌَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ لال لارون: لوال أن هللا رِض
 .(ٖ)لَْبِلِه ِمَن اْلمُُرون ... { إلى آخر اآلٌة"

ال ٌعتبر الناس بكثرة المال والولد، وإن الكافر لد ٌعطى المال، وربما حبس  لال لتادة:" 
بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى{"  .(ٗ)عن المإمن. ولال جل ثناإه: }َوَما أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكْم بِالَّتًِ تُمَّرِ

وروى لٌث عن طاوس أنه كان ٌمول: "اللهم ارزلنً اإلٌمان والعمل، وجنبنً المال  
عندنا زلفى إال من آمن والولد، فإنً سمعت فٌما أوحٌت:}وما أموالكم وال أوالدكم بالتً تمربكم 

 . (٘)وعمل صالحا{"
لال المرطبً:" لول طاوس فٌه نظر، والمعنى وهللا أعلم: جنبنً المال والولد المطؽٌٌن 

 .(ٙ)أو اللذٌن ال خٌر فٌهما، فؤما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا!"
ل هللا مالً أرى لونن عن أبً هرٌرة، لال:" جاء رجل من األنصار فمال: ٌا رسو 

منكفبا؟ لال: الخمص فانطلك األنصاري إلى رحله فلم ٌجد فٌه شٌبا، فخرج ٌطلب فإذا هو 
بٌهودي ٌسمً نخبل له، فمال األنصاري للٌهودي: أسمً لن؟ لال: نعم كل دلو بتمرة واشترط 

استمى له بنحو علٌه األنصاري أن ال ٌؤخذ فٌه خدرة وال تارزة وال حشفة، وال ٌؤخذ إال جٌدة ف
من صاعٌن تمرا، فجاء به إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: " من أٌن لن هذا؟ " فؤخبره األنصاري وكان 
ٌسؤل عن الشًء إذا أتً به، فؤرسل إلى نسابه بصاع، وأكل هو وأصحابه صاعا، ولال 

تحبنً فؤعد للببلء لؤلنصاري: أتحبنً؟ لال: نعم والذي بعثن بالحك ألحبن، لال: " إن كنت 
تجفافا، فوالذي نفسً بٌده للببلء أسرع إلى من ٌحبنً من الماء الجاري من للة الجبل إلى 
حضٌض األرض "، ثم لال:"اللهم فمن أحبنً فارزله العفاؾ والكفاؾ، ومن أبؽضنً فؤكثر ماله 

 .(2)«وولده"
 ال ٌنظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن عن أبً هرٌرة، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا

 .(1)إنما ٌنظر إلى للوبكم وأعمالكم"
لكن من آمن وعمل صالحا [، أي:" 2ٖلوله تعالى:}إاِلَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]سبؤ :  

 .(5)"فإٌمانهم وعملهم ٌمربانهم منى

                                                                                                                                                                      



5ٕ 
 

المعنى: أن األموال ال تمرب أحدا إال المإمن الصالح الذي ٌنفمها فً  لال الزمخشري:" 
سبٌل هللا، واألوالد ال تمرب أحدا إال من علمهم الخٌر وفمههم فً الدٌن ورشحهم للصبلح 

 .(ٔ)والطاعة"
وإنما الذي ٌمرب منه زلفى، اإلٌمان بما جاء به المرسلون، والعمل  لال السعدي:أي:" 

 .(ٕ)الصالح الذي هو من لوازم اإلٌمان"
 .(ٖ)أي: لٌس المربة عندنا إال لمن آمن }وعمل صالحا{" لال ٌحٌى:" 
 [، لوالن:2ٖلوله تعالى:}إاِلَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]سبؤ : وفً  

 .(ٗ)استثناء منمطع، ومعناه: لكن من آمن وعمل صالحاأحدهما: أن هذا 
الثانً: أن معنى اآلٌة }إال من آمن وعمل صالحا{ فؤولبن تمربهم أموالهم وأوالدهم إلى طاعة 

 .(ٙ)، واختٌار الزجاج(٘)هللا. وهذا لول ابن زٌد
 .(2)ما تمرب األموال إال من آمن وعمل بها فً طاعة هللا" لال الزجاج:"أي: 
}إاِل َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ لال: لم تضرهم أموالهم وال أوالدهم فً ابن زٌد، لوله:" لال 

الدنٌا للمإمنٌن، ولرأ: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ{، فالحسنى: الجنة، والزٌادة: ما أعطاهم هللا 
 .(1)فً الدنٌا لم ٌحاسبهم به، كما حاسب اآلخرٌن"

 .(5)عانً: الثانً" أظهر المولٌن"لال السم
ْعِؾ بَِما َعِملُوا{ ]سبؤ :   [، أي:" فهإالء لهم ثواب 2ٖلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن لَُهْم َجَزاُء الّضِ

 .(ٓٔ)الضعؾ من الحسنات"
ٌمول: فهإالء لهم من هللا على أعمالهم الصالحة الضعؾ من الثواب،  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)بالواحدة عشر"
 .(ٕٔ)بؤعمالهم الواحد عشر، وفً سبٌل هللا بالواحد سبعمابة" زٌد:"لال ابن  

 .(ٖٔ)هو أنه ٌجزي بالواحد عشرا إلى سبعمابة"«: المضاعفة»لال السمعانً:" 
ٌحتاج إلى تفسٌر، وال أعلم أحدا فسره تفسٌرا بٌنا.  -ههنا-« الضعؾ» لال الزجاج:" 

عشر حسنات، تؤوٌله: فؤولبن لهم جزاء الضعؾ الذي أعلمناكم  -ههنا-« جزاء الضعؾ»و
 .(ٗٔ)ممداره، وهو لوله: }من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{"
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أي:" وهم فً أعالً الجنة آمنون من [، 2ٖلوله تعالى:}َوُهْم فًِ اْلؽُُرفَاِت آِمنُوَن{ ]سبؤ :  
 .(ٔ)العذاب والموت واألحزان"

 .(ٕ)ٌمول: وهم فً ؼرفات الجنات آمنون من عذاب هللا" لال الطبري:" 
ٌعنً: ؼرؾ الجنة، }آمنون{ من النار، ومن الموت، ومن الخروج منها،  لال ٌحٌى:" 

 .(ٖ)ومن األحزان ومن األسمام"
 

 المرآن
 [6ٖ({ ]سبأ : 6ٌَْٖسعَْوَن فًِ آٌَاتِنَا ُمعَاِجِزٌَن أُولَبَِن فًِ اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن )}َوالَِّذٌَن 
 التفسٌر: 

والذٌن ٌسعون فً إبطال حججنا، وٌصدون عن سبٌل هللا مشالٌن مؽالبٌن، هإالء فً عذاب 
 جهنم ٌوم المٌامة، تحضرهم الزبانٌة، فبل ٌخرجون منها.

[، أي:" والذٌن ٌسعون فً 1ٖتعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْسعَْوَن فًِ آٌَاتِنَا ُمعَاِجِزٌَن{ ]سبؤ : لوله  
 .(ٗ)إبطال حججنا، وٌصدون عن سبٌل هللا مشالٌن مؽالبٌن"

والذٌن ٌعملون فً حججنا وآي كتابنا، ٌبتؽون إبطاله وٌرٌدون  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)توننا بؤنفسهم وٌعجزوننا"إطفاء نوره معاونٌن، ٌحسبون أنهم ٌفو

 .(ٙ)بالرد والطعن فٌها، مسابمٌن ألنبٌابنا أو ظانٌن أنهم ٌفوتوننا" لال البٌضاوي: أي:" 
}الذٌن{ٌعملون فً إبطال حجتنا، معاندٌن ٌحسبون أنهم ٌعجزوننا لال البؽوي: اي:" 
 .(2)"وٌفوتوننا
 .(1)ٌمول: عملوا بالتكذٌب بالمرآن مثبطٌن عن اإلٌمان بالمرآن" لال مماتل:" 
[، أي:" هإالء فً عذاب جهنم ٌوم 1ٖلوله تعالى:}أُولَبَِن فًِ اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن{ ]سبؤ :  

 .(5)المٌامة، تحضرهم الزبانٌة، فبل ٌخرجون منها"
 .(ٓٔ)ٌعنً: فً عذاب جهنم محضرون ٌوم المٌامة"لال الطبري: " 
 .(ٔٔ)ٌعنً: فً النار معذبون" لال ابو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٕٔ)"محضرون فً العذاب" لال لتادة:"
 .(ٖٔ)مدخلون" ُمْحَضُروَن{: لال الكلبً:"} 
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 المرآن
ٍء  ًْ ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر لَهُ َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن َش فَُهَو ٌُْخِلفُهُ َوهَُو }لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْبُسُط الّرِ

اِزلٌَِن ) ٌُْر الرَّ  [6ٖ({ ]سبأ : 6َٖخ
 التفسٌر: 

ع الرزق على َمن ٌشاء من  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المؽترٌن باألموال واألوالد: إن ربً ٌوّسِ
عباده، وٌضٌِّمه على َمن ٌشاء؛ لحكمة ٌعلمها، ومهما أَْعَطٌتم من شًء فٌما أمركم به فهو 

خٌر الرازلٌن، فاطلبوا الرزق  -سبحانه-فً الدنٌا بالبدل، وفً اآلخرة بالثواب، وهو ٌعوضه لكم 
 منه وحده، واسعَوا فً األسباب التً أمركم بها.

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر لَهُ{ ]سبؤ :   [، أي:" 5ٖلوله تعالى:}لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْبُسُط الّرِ
ع الرزق على َمن ٌشاء من ل -أٌها الرسول-لل  هإالء المؽترٌن باألموال واألوالد: إن ربً ٌوّسِ

 .(ٔ)عباده، وٌضٌِّمه على َمن ٌشاء؛ لحكمة ٌعلمها"
لل ٌا دمحم إن ربً ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من خلمه فٌوسعه علٌه  لال الطبري:ٌمول:" 

نة له وؼٌر إهانة، بل تكرمة له وؼٌر تكرمة، وٌمدر على من ٌشاء منهم فٌضٌمه وٌمتره إها
 .(ٕ)محنة واختباًرا"

أي : بحسب َما لَه فً ذلن من الحكمة ، ٌبسط على هذا من المال كثٌرا  لال ابن كثٌر:" 
، وٌضٌك على هذا وٌمتر على هذا رزله جًدا ، وله فً ذلن من الحكمة ما ال ٌدركها ؼٌره ، 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولآَلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَ  ٌَْؾ فَضَّ ُر تَْفِضٌبل { كما لال تعالى : } اْنُظْر َك
[ أي : كما هم متفاوتون فً الدنٌا : هذا فمٌر مدلع ، وهذا ؼنً ُمَوسَّع علٌه ، ٕٔ]اإلسراء : 

فكذلن هم فً اآلخرة : هذا فً الؽُرفات فً أعلى الدرجات ، وهذا فً الؽَمَرات فً أسفل 
لد أفلح َمْن أسلم وُرزق َكفَافا ، »الدركات. وأطٌب الناس فً الدنٌا كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 .(ٗ)"(ٖ)«ولَنَّعه هللا بما آتاه
إشارة إلى أن نعٌم اآلخرة ال ٌنافً نعمة الدنٌا، بل الصالحون لد  لال الفخر الرازي:فٌه" 

ٌحصل لهم فً الدنٌا النعم مع المطع بحصول النعٌم لهم فً العمبى بناء على الوعد، لطعا لمول 
العاجلة لنا واآلجلة لهم فالنمد أولى، فمال هذا النمد ؼٌر مختص بكم، فإن  من ٌمول: إذا كانت

 .(٘)كثٌرا من األشمٌاء مدلعون، وكثٌر من األتمٌاء ممتعون"
ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهُ{ ]سبؤ :   ًْ [، أي:" ومهما أَْعَطٌتم من شًء 5ٖلوله تعالى:}َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن َش

 .(ٙ)لكم فً الدنٌا بالبدل، وفً اآلخرة بالثواب"فٌما أمركم به فهو ٌعوضه 
ٌمول: وما أنفمتم أٌها الناس من نفمة فً طاعة هللا، فإن هللا ٌخلفها لال الطبري:"  
 .(2)علٌكم"

أي : مهما أنفمتم من شًء فٌما أمركم به وأباحه لكم ، فهو ٌخلفه علٌكم  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)فً الدنٌا بالبدل ، وفً اآلخرة بالجزاء والثواب"

 .(ٔ)ما كان فً ؼٌر إسراؾ وال تمتٌر" لال سعٌد بن جبٌر:" 
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 . (ٕ)فً الحدٌث: ٌمول هللا تعالى : أْنفك أْنفك علٌن"  
ٌَصٌحان كل ٌوم ، ٌمول أحدهما : "اللهم أعط ُمْمِسكا تَلَفًا" ، وفً الحدٌث : أن ملكٌن 

 .(ٖ)وٌمول اآلخر : "اللهم أعط منفما َخلَفًا"
 .(ٗ)ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أنفك ببلال وال تخش من ذي العرش إلبلال"

اِزلٌَِن{ ]سبؤ :   ٌُْر الرَّ خٌر الرازلٌن،  -سبحانه-[، أي:" وهو 5ٖلوله تعالى:}َوُهَو َخ
 .(٘)فاطلبوا الرزق منه وحده، واسعَوا فً األسباب التً أمركم بها"

ٌمول: وهو خٌر من لٌل إنه ٌرزق ووصؾ به، وذلن أنه لد ٌوصؾ لال الطبري:"  
 .(ٙ)بذلن من دونه فٌمال: فبلن ٌرزق أهله وعٌاله"

أال إن بعدكم زمان »لال مكحول: "بلؽنً عن حذٌفة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  
. ثم تبل هذه اآلٌة : } َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن «عضوض ، ٌعض الموسر على ما فً ٌده حذار اإلنفاق

"} ََ اِزلٌَِن ٌُْر الرَّ ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهُ َوُهَو َخ ًْ  .(2)َش
ذا كان فً ٌد أحدكم ما ٌمٌمه فلٌمتصد فإن الرزق ممسوم وال تناول هذه إ لال مجاهد : "و

ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهَ{" :اآلٌة ًْ  .(1)} َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن َش
ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهَ{،ال ٌتؤول أحدكم هذه اآلٌة:} وفً رواٌة:" ًْ ٌعنً: أن ٌسرؾ  أَْنفَْمتُْم ِمْن َش

 .(ٔ)"ومفً ماله فٌنفمه، فإن الرزق ممس
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 [:5ٖ-ٖٗفوابد اآلٌات:]
 بٌان سنة هللا فً األمم والشعوب وأنهم ما أتاهم من رسول إال كفر به األؼنٌاء والكبراء. -ٔ
 بٌان اؼترار المترفٌن بما آتاهم هللا من مال وولد ظانٌن أن ذلن من رضا هللا تعالى علٌهم. -ٕ
بعض، وأنها االمتحان واالبتبلء فبل تدل بٌان الحكمة فً التوسعة على بعض والتضٌٌك على  -ٖ

 على حّب هللا وال على بؽضه للعبد.
بٌان ما ٌمرب إلى هللا وٌدنً منه وهو اإلٌمان والعمل الصالح ومن ذلن اإلنفاق فً سبٌل هللا  -ٗ

 ال كثرة المال والولد كما ٌظن المؽرورون المفتنون بالمال والولد.
 بلم وٌرٌد إبطاله وأنه محضر فً جهنم ال محالة.بٌان حكم هللا فٌمن ٌحارب اإلس -٘
 بٌان وعد هللا تعالى بالخلؾ لكل من أنفك فً سبٌله ماالً. -ٙ
 
 

 المرآن
 [ٓٗ({ ]سبأ : ٓٗ}َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا ثُمَّ ٌَمُوُل ِلْلَماَلبَِكِة أََهُؤاَلِء إٌَِّاُكْم َكانُوا ٌَْعبُُدوَن )

 التفسٌر: 
ٌوم ٌحشر هللا المشركٌن والمعبودٌن من دونه من المبلبكة، ثم ٌمول  -الرسولأٌها -واذكر 

 للمبلبكة على وجه التوبٌخ لمن عبدهم: أهإالء إٌاكم كانوا ٌعبدون ِمن دوننا؟
ٌوم ٌحشر  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر ٓٗلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا{ ]سبؤ :  

 .(ٕ)دٌن من دونه من المبلبكة"هللا المشركٌن والمعبو
 .(ٖ)"وٌوم نحشر هإالء الكفار باهلل جمٌعًا لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٗ)ٌعنً: المشركٌن" لال ابن الجوزي:" 
 .(٘)ٌعنى: المبلبكة ومن عبدها، ٌجمعهم جمٌعا فً اآلخرة" ولال مماتل:" 
[، أي:" ثم ٌمول ٓٗإٌَِّاُكْم َكانُوا ٌَْعبُُدوَن{ ]سبؤ : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَمُوُل ِلْلَمبَلبَِكِة أََهُإاَلِء  

 .(ٙ)للمبلبكة على وجه التوبٌخ لمن عبدهم: أهإالء إٌاكم كانوا ٌعبدون ِمن دوننا؟"
 .(2)"ثم نمول للمبلبكة: أهإالء كانوا ٌعبدونكم من دوننا؟ لال الطبري: ٌمول:" 
 .(1)ٌعنً: عن أمركم عبدوكم؟" لال مماتل:" 
ٌخبر تعالى أنه ٌمرع المشركٌن ٌوم المٌامة على رإوس الخبلبك ،  ابن كثٌر:"لال  

فٌسؤل المبلبكة الذٌن كان المشركون ٌزعمون أنهم ٌعبدون األنداد التً هً على صورة المبلبكة 
م أمرتم لٌمربوهم إلى هللا زلفى ، فٌمول للمبلبكة : } أََهُإالِء إٌَِّاُكْم َكانُوا ٌَْعبُُدوَن { ؟ أي : أنت

هإالء بعبادتكم ؟ كما لال فً سورة الفرلان : } أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي َهُإالِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبٌَِل { 
ِ لَاَل 2ٔ]الفرلان :  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ إِلََه [ ، وكما ٌمول لعٌسى : } أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ

ٌَْس ِلً بَِحّكٍ { ]المابدة : ُسْبَحانَ  .(5)["َٙٔٔن َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ
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 .(ٔ)ٌعنً: ٌطٌعون فً الشرن" لال:"}أهإالء إٌاكم كانوا ٌعبدون{،  عن السدي، لوله: 
 .(ٕ)هذا استفهام تمرٌر وتوبٌخ للعابدٌن" لال ابن الجوزي:" 
ًَ إِلََهٌِن ِمْن ُدوِن  لال لتادة:"  استفهام كموله لعٌسى:} أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ

"} َّللاَّ
(ٖ). 

 
 المرآن

({ ]سبأ : ٔٗ}لَالُوا ُسْبَحانََن أَْنَت َوِلٌُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمنُوَن )
ٗٔ] 

 التفسٌر: 
لالت المبلبكة: ننزهن ٌا أهلل عن أن ٌكون لن شرٌن فً العبادة، أنت ولٌُّنا الذي نطٌعه ونعبده 

 وحده، بل كان هإالء ٌعبدون الشٌاطٌن، أكثرهم بهم مصدلون ومطٌعون.
[، أي:" لالت المبلبكة: ننزهن ٌا أهلل عن أن ٌكون ٔٗلوله تعالى:}لَالُوا ُسْبَحانََن{ ]سبؤ :  

 .(ٗ)شرٌن فً العبادة" لن
فتتبرأ منهم المبلبكة }لَالُوا ُسْبَحانََن{ ربنا؛ تنزًٌها لن وتبربة مما  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)"أضاؾ إلٌن هإالء من الشركاء واألنداد
 .(ٙ)أي: تنزٌها لن مما أضافوه إلٌن من الشركاء" لال ابن الجوزي:" 
 .(2)أي : تعالٌَت وتمدست عن أن ٌكون معن إله" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)عن الشرن" -عز وجل -فنزهت المبلبكة ربها لال مماتل:" 
 .(5)ٌنزهون هللا عما لال المشركون" لال ٌحٌى:" 

[، أي:" أنت ولٌُّنا الذي نطٌعه ونعبده ٔٗلوله تعالى:}أَْنَت َوِلٌُّنَا ِمْن ُدونِِهْم{ ]سبؤ : 
 .(ٓٔ)وحده"

 .(ٔٔ)"أَْنَت َوِلٌُّنَا ِمْن ُدونِِهْم{ ال نتخذ ولًٌّا دوننالطبري: أي: "}لال  
أي:أنت ولٌنا من دونهم أي: نحن نتبرأ إلٌن منهم، ما تولٌناهم وال  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٕٔ)اتخذناهم عابدٌن، ولسنا نرٌد ولٌا ؼٌرن"
 .(ٖٔ)أي : نحن عبٌدن ونبرأ إلٌن من هإالء" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أي: أنا لم نكن نوالٌهم على عبادتهم إٌانا" لال ٌحٌى:" 
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{ ]سبؤ :  [، أي:" بل كان هإالء ٌعبدون ٔٗلوله تعالى:}بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ
 .(ٕ)الشٌاطٌن"
 .(ٖ)بل أطاعوا الشٌطان فى عبادتهم" لال مماتل:" 
أي : نحن عبٌدن ونبرأ إلٌن من هإالء ، } بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ {  لال ابن كثٌر:" 

ٌعنون : الشٌاطٌن؛ ألنهم هم الذٌن ٌزٌنون لهم عبادة األوثان وٌضلونهم أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْإِمنُوَن { ، 
ٌَْطانًا َمِرًٌدا { ]النساء : كما لال تعالى:} إِْن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إاِل إِنَاثًا َوإِْن ٌَْدُعوَن إِ  ال َش

ٔٔ2"](ٗ). 
أي: الشٌاطٌن من الجن هً التً دعتهم إلى عبادتنا ولم ندعهم إلى  ولال ٌحٌى:" 

ٌُْكْم ٌَا بَنًِ آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا  عبادتنا، فهم بطاعتهم الشٌاطٌن عابدون لهم كموله: }أَلَْم أَْعَهْد إِلَ
ٌَْطاَن{ ]ٌس:  ٌَْطانًا َمِرًٌدا{ [ وكمٓٙالشَّ وله: }إِْن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إِال إِنَاثًا َوإِْن ٌَْدُعوَن إِال َش

 .(٘)["2ٔٔ]النساء: 
 .(ٙ)}بل كانوا ٌعبدون الجن{، لال: "الشٌطان"عن مجاهد، لوله: 

[، أي:" أكثرهم بهم مصدلون ٔٗلوله تعالى:}أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْإِمنُوَن{ ]سبؤ : 
 .(2)ومطٌعون"

ا لال الطبري:"  ٌمول: أكثرهم بالجن مصدلون، ٌزعمون أنهم بنات هللا، تعالى هللا عمَّ
ا كبًٌرا  .(1)"ٌمولون علوًّ

 .(5)مصدلٌن بالشٌطان"لال مماتل:" 
أي: مصدلون لهم فٌما ٌخبرونهم من الكذب أن المبلبكة بنات  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٓٔ)هللا"
ٌعنً: المشركٌن بالشٌاطٌن مصدلون بما وسوس إلٌهم من عبادة من عبدوا  لال ٌحٌى:" 

 .(ٔٔ)فعبدوهم. ولوله عز وجل: }أكثرهم{ جماعتهم"
 

 المرآن
ا َونَمُوُل ِللَِّذٌَن َظلَُموا ذُولُوا َعَذاَب النَّاِر الَّ   تًِ ُكْنتُمْ }فَاْلٌَْوَم اَل ٌَْمِلُن بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض نَْفعًا َواَل َضرًّ

بُوَن )  [ٕٗ({ ]سبأ : ٕٗبَِها تَُكذِّ
 التفسٌر: 

ا، ونمول للذٌن ظلموا أنفسهم بالشرن  ففً ٌوم الحشر ال ٌملن المعبودون للعابدٌن نفعًا وال ضرًّ
 والمعاصً: ذولوا عذاب النار التً كنتم بها تكذبون.
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ا{ ]سبؤ : لوله تعالى:}فَاْلٌَْوَم اَل ٌَْمِلُن بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض نَْفعًا   [، أي:" ففً ٌوم َٕٗواَل َضرًّ
ا"  .(ٔ)الحشر ال ٌملن المعبودون للعابدٌن نفعًا وال ضرًّ

فالٌوم ال ٌملن بعضكم أٌها المبلبكة للذٌن كانوا فً الدنٌا ٌعبدونكم  لال الطبري: ٌمول:" 
ا ٌنالونكم به أو تنالونهم به  .(ٕ)"نفعًا ٌنفعونكم به، وال ضرًّ

ٌوم{ ، ٌعنً: ٌوم المٌامة. }ال ٌملن بعضكم لبعض نفعا وال ضرا{: }فال لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)الشٌاطٌن والكفار"

 .(ٗ)ٌعنً: العابدٌن والمعبودٌن نفعا بالشفاعة وال ضرا بالتعذٌب" لال ابن الجوزي:" 
أي : ال ٌمع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه الٌوم من األنداد واألوثان ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)التً ادخرتم عبادتها لشدابدكم وُكَربكم ، الٌوم ال ٌملكون لكم نفعا وال ضرا"
ال تمدر المبلبكة على أن تسوق إلى من عبدها نفعا، وال تمدر على أن تدفع  لال مماتل:" 

 .(ٙ)عنهم سوءا"
بُوَن{ ]سبؤ : لوله   [، ٕٗتعالى:}َونَمُوُل ِللَِّذٌَن َظلَُموا ذُولُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتًِ ُكْنتُْم بَِها تَُكذِّ

أي:" ونمول للذٌن ظلموا أنفسهم بالشرن والمعاصً: ذولوا عذاب النار التً كنتم بها 
 .(2)تكذبون"
عبادة فً ؼٌر موضعها، ٌمول: ونمول للذٌن عبدوا ؼٌر هللا فوضعوا اللال الطبري:" 

بُوَن{ فمد  وجعلوها لؽٌر من تنبؽً أن تكون له }ذُولُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتًِ ُكْنتُْم بَِها{ فً الدنٌا }تَُكذِّ
 .(1)"وردتموها
 } ذُولُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتًِ ُكْنتُمْ  -وهم المشركون  -}َونَمُوُل ِللَِّذٌَن َظلَُموا {  لال ابن كثٌر:" 

بُوَن { أي : ٌمال لهم ذلن ، تمرٌعا وتوبٌخا" بَِها تَُكذِّ
(5). 

ٌؤمر هللا الخزنة أن تمول للمشركٌن من أهل مكة: }ذولوا عذاب النار التً  لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)كنتم بها تكذبون{"

وهم جمٌعا لرناء فً النار: الشٌاطٌن ومن أضلوا، ٌلعن بعضهم بعضا،  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)وٌبرأ بعضهم من البعض"

 [:ٕٗ-ٓٗفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها. -ٔ
أن من كانوا ٌعبدون المبلبكة واألنبٌاء والصالحٌن كانوا ٌعبدون الشٌاطٌن إذ هً التً زٌنت  -ٕ

 ن. أما المبلبكة واألنبٌاء واألولٌاء فلم ٌرضوا بذلن منهم فضبلً عن أن ٌؤمروهم به.لهم الشر
 بٌان توبٌخ أهل النار بتكذٌبهم فً الدنٌا باآلخرة وكفرهم بوجود نار ٌعذبون بها ٌوم المٌامة. -ٖ
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 المرآن

ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت لَالُوا َما َهذَا إِالَّ  ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُؤُكْم َولَالُوا }َوإَِذا تُتْلَى َعلَ ُكْم َعمَّ َرُجٌل ٌُِرٌُد أَْن ٌَُصدَّ
ا َجاَءُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن ) ({ ]سبأ : َٖٗما َهذَا إاِلَّ إِْفٌن ُمْفتًَرى َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِلْلَحّكِ لَمَّ

ٖٗ] 
 التفسٌر: 

 واضحات لالوا: ما دمحم إال رجل ٌرؼب أن ٌمنعكم عن آٌات هللا« مكة»وإذا تتلى على كفار 
إال كذب  -ٌا دمحم-عبادة اآللهة التً كان ٌعبدها آباإكم، ولالوا: ما هذا المرآن الذي تتلوه علٌنا 

مختلك، جبَت به من عند نفسن، ولٌس ِمن عند هللا، ولال الكفار عن المرآن لما جاءهم: ما هذا 
 إال سحر واضح.

ا َكاَن لوله تعالى  ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت لَالُوا َما َهَذا إاِلَّ َرُجٌل ٌُِرٌُد أَْن ٌَُصدَُّكْم َعمَّ :}َوإَِذا تُتْلَى َعلَ
آٌات هللا واضحات لالوا: ما دمحم إال « مكة»[، أي:" وإذا تتلى على كفار ٌَْٖٗعبُُد آبَاُإُكْم{ ]سبؤ : 

 .(ٔ)تً كان ٌعبدها آباإكم"رجل ٌرؼب أن ٌمنعكم عن عبادة اآللهة ال
وإذا تتلى على هإالء المشركٌن آٌات كتابنا بٌِّنات، ٌمول:  لال الطبري: ٌمول:" 

واضحات أنهن حك من عندنا، لالوا عند ذلن: ال تتبعوا محمًدا، فما هو إال رجل ٌرٌد أن ٌصدكم 
 .(ٕ)عما كان ٌعبد آباوكم من األوثان، وٌؽٌر دٌنكم ودٌن آبابكم"

 -ابن كثٌر:"ٌعنون أن دٌن آبابهم هو الحك ، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل لال 
 .(ٖ)" -علٌهم وعلى آبابهم لعابن هللا 

 .(ٗ)}لالوا ما هذا{، ٌعنون: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص" لال ٌحٌى:" 
أي: هذا لصده، حٌن ٌؤمركم باإلخبلص هلل، لتتركوا عوابد آبابكم، الذٌن  لال السعدي:"

تعظمون وتمشون خلفهم، فردوا الحك، بمول الضالٌن، ولم ٌوردوا برهانا، وال شبهة، فؤي شبهة 
إذا أمرت الرسل بعض الضالٌن، باتباع الحك، فادَّعوا أن إخوانهم، الذٌن على طرٌمتهم، لم 

لسفاهة، ورد الحك، بؤلوال الضالٌن، إذا تؤملت كل حك رد، فإذا هذا مآله ال ٌزالوا علٌه؟ وهذه ا
ٌرد إال بؤلوال الضالٌن من المشركٌن، والدهرٌٌن، والفبلسفة، والصاببٌن، والملحدٌن فً دٌن 

 .(٘)هللا، المارلٌن، فهم أسوة كل من رد الحك إلى ٌوم المٌامة"
[، أي:" ولالوا: ما هذا المرآن الذي ٖٗإِْفٌن ُمْفتًَرى{ ]سبؤ :  لوله تعالى:}َولَالُوا َما َهَذا إِالَّ  

 .(ٙ)إال كذب مختلك، جبَت به من عند نفسن، ولٌس ِمن عند هللا" -ٌا دمحم-تتلوه علٌنا 
"ولال هإالء المشركون: ما هذا الذي تتلو علٌنا ٌا دمحم، ٌعنون لال الطبري: ٌمول: 

 .(2)المرآن، إال كذب مختلك متخرص"
ولما احتجوا بفعل آبابهم، وجعلوها دافعة لما جاءت به الرسل، طعنوا بعد  لال السعدي:"

 .(1)هذا بالحك، }َولَالُوا َما َهَذا إاِل إِْفٌن ُمْفتًَرى{، أي: كذب افتراه هذا الرجل، الذي جاء به"
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" ٌعنون : المرآن"
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 .(ٕ) كذب مختلك"ٌعنون: المرآن، أي: ما هو إال لال المرطبً:"
ا َجاَءُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]سبؤ :   [، ٖٗلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِلْلَحّكِ لَمَّ

 .(ٖ)أي:" ولال الكفار عن المرآن لما جاءهم: ما هذا إال سحر واضح"
ٌِْه َوَسلَّم، لما بعثه هللا نبًٌّا: ما هذا  لال الطبري: ٌمول:"  ولال الكفار لمحمًدا َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٗ)إال سحر مبٌن، ٌبٌن لمن رآه وتؤمله أنه سحر"
 .(٘)أي: سحر ظاهر بٌِّن لكل أحد، تكذٌبا بالحك، وتروٌجا على السفهاء" لال السعدي:"

فتارة لالوا سحر، وتارة لالوا إفن. وٌحتمل أن ٌكون منهم من لال سحر  لال المرطبً:"
 .(ٙ)ومنهم من لال إفن"

 
 المرآن

ٌِْهْم لَْبلََن ِمْن نَِذٌٍر ) ٌْنَاُهْم ِمْن ُكتٍُب ٌَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا إِلَ  [ٗٗ({ ]سبأ : ٗٗ}َوَما آتَ
 التفسٌر: 

إونها لبل المرآن فتدلهم على ما ٌزعمون من أن ما جاءهم به وما أنزلنا على الكفار ِمن ُكتُب ٌمر
 من رسول ٌنذرهم بؤسنا. -أٌها الرسول-دمحم سحر، وما أرسلنا إلٌهم لبلن 

ٌْنَاُهْم ِمْن ُكتٍُب ٌَْدُرُسونََها{ ]سبؤ :   [، أي:" وما أنزلنا على الكفار ٗٗلوله تعالى:}َوَما آتَ
 .(2)لهم على ما ٌزعمون من أن ما جاءهم به دمحم سحر"ِمن ُكتُب ٌمرإونها لبل المرآن فتد

ٌِْه َوَسلَّم لما  لال الطبري: ٌمول:"  وما أنزلنا على المشركٌن المابلٌن لدمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(1)جاءهم بآٌاتنا: هذا سحر مبٌن، بما ٌمولون من ذلن كتبًا ٌمرءونها"

 .(5)وما آتٌناهم كتبا ٌدرسونها فٌها برهان على صحة الشرن" لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ما أنزل هللا على العرب من كتاب لبل المرآن"

ٌْنَاُهْم ِمْن ُكتٍُب ٌَْدُرُسونََها{، أي: ٌمرءونها"   .(ٔٔ)عن لتادة، لوله: "}وَما آت
ٌِْهْم   -[، أي:" وما أرسلنا إلٌهم لبلن ٗٗلَْبلََن ِمْن نَِذٌٍر{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلنَا إِلَ

 .(ٕٔ)من رسول ٌنذرهم بؤسنا" -أٌها الرسول
ٌمول: وما أرسلنا إلى هإالء المشركٌن من لومن ٌا دمحم فٌما ٌمولون  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)وٌعملون لبلن من نبً ٌنذرهم بؤسنا علٌه"
 .(ٔ)وال أرسلنا إلٌهم نذٌرا ٌنذرهم بالعماب إن لم ٌشركوا" لال الزمخشري: أي:" 
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لال ابن كثٌر: أي :" وما أرسل إلٌهم نبًٌا لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد كانوا ٌََوّدون ذلن وٌمولون : 
لو جاءنا نذٌر أو أنزل علٌنا كتاب ، لكنا أهدى من ؼٌرنا ، فلما َمنَّ هللا علٌهم بذلن كذبوه 

 .(ٕ)ه وجحدوه"وعاندو
ما أنزل هللا على العرب كتابًا لبل المرآن، وال بعث إلٌهم نبًٌّا لبل دمحم َصلَّى  لال لتادة:" 

ٌِْه َوَسلَّم"  .(ٖ)هللا َعلَ
ٌعنى: به مشركو العرب بمكة لم ٌكونوا أصحاب كتب وال بعث  لال الزجاج فً اآلٌة:" 

 .(ٗ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -بنبً لبل دمحم 
أي: لم ٌمرءوا فً كتاب أوتوه بطبلن ما جبت به، وال سمعوه  المرطبً فً اآلٌة:" لال

[، ٕٔمن رسول بعث إلٌهم، كما لال:}أم آتٌناهم كتابا من لبله فهم به مستمسكون{ ]الزخرؾ: 
فلٌس لتكذٌبهم وجه ٌتشبث به وال شبهة متعلك كما ٌمول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلٌن: نحن 

 .(٘)بع ومستندون إلى رسل من رسل هللا"أهل كتاب وشرا
 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر ) ٌْنَاُهْم فََكذَّبُوا ُرُسِلً فََك ({ ]سبأ ٘ٗ}َوَكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َوَما بَلَؽُوا ِمْعَشاَر َما آتَ

 :ٗ٘] 
 التفسٌر: 

ما آتٌنا األمم السابمة من  ُعشرَ « مكة»وكذَّب الذٌن من لبلهم كعاد وثمود رسلنا، وما بلػ أهل 
الموة، وكثرة المال، وطول العمر وؼٌر ذلن من النعم، فكذبوا رسلً فٌما جاإوهم به فؤهلكناهم، 

 كٌؾ كان إنكاري علٌهم وعموبتً إٌاهم؟ -أٌها الرسول-فانظر 
بلهم كعاد [، أي:" وكذَّب الذٌن من ل٘ٗلوله تعالى:}َوَكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]سبؤ :  

 .(ٙ)وثمود رسلنا"
 .(2)ٌمول: وكذب الذٌن من لبلهم من األمم رسلنا وتنزٌلنا" لال الطبري:" 

 .(1)لال ابن كثٌر: "أي : من األمم"
أي: كذب لبلهم ألوام كانوا أشد من هإالء بطشا وأكثر أمواال وأوالدا  لال المرطبً :"

 .(5)وأوسع عٌشا، فؤهلكتهم كثمود وعاد"
ٌْنَاُهْم{ ]سبؤ : لوله   ُعشَر « مكة»[، أي:" وما بلػ أهل ٘ٗتعالى:}َوَما بَلَؽُوا ِمْعَشاَر َما آتَ

 .(ٓٔ)ما آتٌنا األمم السابمة من الموة، وكثرة المال، وطول العمر وؼٌر ذلن من النعم"
ٌمول: ولم ٌبلػ لومن ٌا دمحم عشر ما أعطٌنا الذٌن من لبلهم من األمم من  لال الطبري:" 

 .(ٔ)موة واألٌدي والبطش، وؼٌر ذلن من النعم"ال
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 .(ٕ) أي: عشر الذي آتٌنا من لبلهم من الموة والمدرة لال الزجاج :" 
لال المرطبً:" لٌل: ما أعطى هللا تعالى من لبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبٌان  

 .(ٖ)والحجة والبرهان"
وما بلػ هإالء بعض ما آتٌنا أولبن من طول األعمار ولوة األجرام  لال الزمخشري: " 

 .(ٗ)وكثرة األموال"
 .(٘)ما بلػ الذٌن من لبلهم معشار شكر ما أعطٌناهم"وحكً النماش:" 

َسْمعًا لال ابن كثٌر:هو " كما لال تعالى : } َولَمَْد َمكَّنَّاُهْم فٌَِما إِْن َمكَّنَّاُكْم فٌِِه َوَجعَْلنَا لَُهْم 
ٍء إِْذ َكانُوا ٌَ  ًْ ْجَحُدوَن َوأَْبَصاًرا َوأَْفبَِدةً فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوال أَْبَصاُرُهْم َوال أَْفبَِدتُُهْم ِمْن َش

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن { ]األحماؾ :  ْرِض [ ، } أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ األٕٙبِآٌَاِت َّللاَّ
ةً { ]ؼافر :  ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكانُوا أَْكثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ لُوَّ [ ، أي : وما 1ٕفٌََْنُظُروا َك

 .(ٙ)دفع ذلن عنهم عذاب هللا وال رده ، بل دمر هللا علٌهم لما كذبوا رسله"
ٌْنَاُهْم{، من الموة فً الدنٌا"عن ابن عباس، لوله: "}َوَما بَلَؽُوا ِمْعَشاَر مَ   ا آت

(2). 
 .(1)ٌمول: ما جاوزوا معشار ما أنعمنا علٌهم" لال ابن عباس:" 
 .(5)ٌخبركم أنه أعطى الموم ما لم ٌعطكم من الموة وؼٌر ذلن" لال لتادة:" 
ٌِْه َوَسلَّم، معشار ما آتٌنا الذٌن من  لال ابن زٌد:"  ما بلػ هإالء، أمة دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٓٔ)لبلهم، وما أعطٌناهم من الدنٌا، وبسطنا علٌهم"
 .(ٔٔ)معشار الشًء: عشره" لال الجوهري :"
المعشار: هو عشٌر العشٌر ، والعشٌر عشر العشر ، فٌكون جزءاً من  لال الماوردي:"

 .(ٕٔ)األظهر ، ألن المراد به المبالؽة فً التملٌل"ألؾ جزء ، وهو 
ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر{ ]سبؤ :   [، أي:" فكذبوا رسلً فٌما ٘ٗلوله تعالى:}فََكذَّبُوا ُرُسِلً فََك

 .(ٖٔ)كٌؾ كان إنكاري علٌهم وعموبتً إٌاهم؟" -أٌها الرسول-جاإوهم به فؤهلكناهم، فانظر 
ٌمول: فكذبوا رسلً فٌما أتوهم به من رسالتً، فعالبناهم بتؽٌٌرنا بهم ما  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)كنا آتٌناهم من النعم، فانظر ٌا دمحم كٌؾ كان نكٌر، ٌمول: كٌؾ كان تؽٌٌري بهم وعموبتً"
فحٌن كذبوا رسلهم جاءهم إنكارى بالتدمٌر واالستبصال، ولم ٌؽن  لال الزمخشري: " 

 .(ٔ)به مستظهرون، فما بال هإالء؟"عنهم استظهارهم بما هم 
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 .(ٕ)لال ابن كثٌر: " أي : فكٌؾ كان نكالً وعمابً وانتصاري لرسلً"
لد أعلمنا ما فعل بهم من النكال، وأن منهم من أؼرله، ومنهم من أهلكه  لال السعدي:"

بالرٌح العمٌم، وبالصٌحة، وبالرجفة، وبالخسؾ باألرض، وبإرسال الحاصب من السماء، 
فاحذروا ٌا هإالء المكذبون، أن تدوموا على التكذٌب، فٌؤخذكم كما أخذ من لبلكم، وٌصٌبكم ما 

 .(ٖ)أصابهم"
 

 المرآن
ِ َمثْنَى َوفَُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة  }لُلْ  إِْن ُهَو إاِلَّ إِنََّما أَِعُظُكْم بَِواِحَدٍة أَْن تَمُوُموا ّلِِلَّ

ٌَْن ٌََدْي َعَذاٍب َشِدٌٍد )  [ٙٗ({ ]سبأ : ٙٗنَِذٌٌر لَُكْم بَ
 التفسٌر: 

المعاندٌن: إنما أنصح لكم بخصلة واحدة أن تنهضوا فً لهإالء المكذبٌن  -أٌها الرسول-لل 
طاعة هللا اثنٌن اثنٌن وواحًدا واحًدا، ثم تتفكروا فً حال صاحبكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفٌما نسب إلٌه، 

 فما به من جنون، وما هو إال مخّوِؾ لكم، ونذٌر من عذاب جهنم لبل أن تماسوا حرها.
لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٙٗنََّما أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ{ ]سبؤ : لوله تعالى:}لُْل إِ  

 .(ٗ)المكذبٌن المعاندٌن: إنما أنصح لكم بخصلة واحدة"
لال ابن كثٌر: " ٌمول تعالى : لل ٌا دمحم لهإالء الكافرٌن الزاعمٌن أنن مجنون : } إِنََّما 

 .(٘)دة "أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ { أي : إنما آمركم بواح
لال السعدي:" }لُْل{ ٌا أٌها الرسول، لهإالء المكذبٌن المعاندٌن، المتصدٌن لرد الحك  

وتكذٌبه، والمدح بمن جاء به: }إِنََّما أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ{ أي: بخصلة واحدة، أشٌر علٌكم بها، وأنصح 
إلى ترن لولكم، من لكم فً سلوكها، وهً طرٌك نصؾ، لست أدعوكم بها إلى اتباع لولً، وال 

 .(ٙ)دون موجب لذلن"
 [، ألوال:ٙٗوفً لوله تعالى:}لُْل إِنََّما أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ{ ]سبؤ :  

 .(1)، وبه لال الطبري(2)أحدها : ٌعنً: بطاعة هللا عز وجل ، لاله مجاهد
لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن من لومن: إنما أعظكم أٌها الموم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)بواحدة وهً طاعة هللا"
 .(ٔٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٓٔ)الثانً : باال إله إال هللا ، لاله السدي، ومماتل

 .(ٕٔ)بكلمة واحدة كلمة اإلخبلص" لال مماتل:" 
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أي:أعظكم بؤن توحدوا هللا وأن تمولوا ال إله إال هللا مخلصا، ولد لٌل  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)واحدة فً الطاعة، والطاعة تتضمن التوحٌد واإلخبلص"

ِ َمثْنَى َوفَُراَدى{. وهذا  المعنى: إنما أعظكم بخصلة واحدة، ثم بٌنها فمال: الثالث : }أَْن تَمُوُموا ّلِِلَّ
 .(ٕ)لول لتادة
}لل إنما أعظكم بواحدة{، ٌمول بواحدة: }أن تموموا هلل مثنى لوله:"}عن لتادة،  

 .(ٖ)وفرادى{، فهذه واحدة وعظهم بها"
 .(ٗ)الرابع:  بالمرآن، ألنه ٌجمع كل المواعظ. أفاده الماوردي

ِ َمثْنَى َوفَُراَدى{ ]سبؤ :   [، أي:"وهً أن تنهضوا فً طاعة ٙٗلوله تعالى:}أَْن تَمُوُموا ّلِِلَّ
 .(٘)اثنٌن اثنٌن وواحًدا واحًدا" هللا

ٌمول: وتلن الواحدة التً أعظكم بها هً أن تموموا هلل اثنٌن اثنٌن،  لال الطبري:" 
 .(ٙ)}وفُراَدى{ فرادى"

لال ابن كثٌر: " أي : تموموا لٌاما خالًصا هلل ، من ؼٌر هوى وال عصبٌة ، فٌسؤل 
بعضا ، } ثُمَّ تَتَفَكَُّروا { أي : ٌنظر الرجل بعضكم بعضا : هل بدمحم من جنون ؟ فٌنصح بعضكم 

 .(2)لنفسه فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌسؤل ؼٌره من الناس عن شؤنه إن أشكل علٌه ، وٌتفكر فً ذلن"
 .(1)أي: أعظكم بطاعة هللا ألن تموموا هلل منفردٌن ومجتمعٌن" لال الزجاج:" 
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 .(ٔ)أي: ٌكفٌنً منكم أن ٌموم الرجل منكم وحده، أو هو وؼٌره" لال الفراء:" 
ِ َمثْنَى َوفَُراَدى{، لال: واحًدا واثنٌن"   .(ٕ)عن مجاهد: "}أَْن تَمُوُموا ّلِِلَّ
 .(ٖ)رجبل ورجلٌن" لال لتادة:" 
لال السعدي:" أي: تنهضوا بهمة، ونشاط، ولصد التباع الصواب، وإخبلص هلل،  

ومتباحثٌن فً ذلن، ومتناظرٌن، وفرادى، كل واحد ٌخاطب نفسه بذلن، فإذا لمتم هلل، مجتمعٌن، 
مثنى وفرادى، استعملتم فكركم، وأجلتموه، وتدبرتم أحوال رسولكم، هل هو مجنون، فٌه صفات 
المجانٌن من كبلمه، وهٌبته، وصفته؟ أم هو نبً صادق، منذر لكم ما ٌضركم، مما أمامكم من 

؟ فلو لبلوا هذه الموعظة، واستعملوها، لتبٌن لهم أكثر من ؼٌرهم، أن رسول هللا العذاب الشدٌد
ملسو هيلع هللا ىلص، لٌس بمجنون، ألن هٌباته لٌست كهٌبات المجانٌن، فً خنمهم، واختبلجهم، ونظرهم، بل 
هٌبته أحسن الهٌبات، وحركاته أجل الحركات، وهو أكمل الخلك، أدبا، وسكٌنة، وتواضعا، 

را، ال ٌكون إال ألرزن الرجال عمبل. ثم إذا تؤملوا كبلمه الفصٌح، ولفظه الملٌح، وكلماته وولا
التً تمؤل الملوب، أمنا، وإٌمانا، وتزكى النفوس، وتطهر الملوب، وتبعث على مكارم األخبلق، 
وتحث على محاسن الشٌم، وترهب عن مساوئ األخبلق ورذابلها، إذا تكلم رممته العٌون، هٌبة 

جبلال وتعظٌما، فهل هذا ٌشبه هذٌان المجانٌن، وعربدتهم، وكبلمهم الذي ٌشبه أحوالهم؟ فكل وإ
من تدبر أحواله وممصده استعبلم هل هو رسول هللا أم ال؟ سواء تفكر وحده، أو مع ؼٌره، جزم 
بؤنه رسول هللا حما، ونبٌه صدلا، خصوصا المخاطبٌن، الذي هو صاحبهم ٌعرفون أول أمره 

 .(ٗ)وآخره"
[، أي:" ثم تتفكروا فً حال ٙٗلوله تعالى:}ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة{ ]سبؤ :  

 (٘)صاحبكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفٌما نسب إلٌه، فما به من جنون"
نون ثم تنفكروا هل جربتم على دمحم كذبا أو رأوا به جنونا ففً ذلن ما ٌتٌم لال الفراء:" 
 .(ٙ)أنه بنى"
ما هو بمجنون كما تمولون،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا أن النبً  لال الزجاج:" 

 .(2)والجنة الجنون"
أي: ٌموم أحدكم وحده وٌشاور ؼٌره فٌمول هل علمت أن هذا الرجل كذب  لال النحاس:" 

لط أو سحر أو كهن أو شعر ثم تتفكروا بعد ذلن فإنه ٌعلم أن ما جاء به من عند هللا جل وعز 
 .(1)وٌمال إن من تحٌر فً أمر ثم شاور فٌه ثم فكر بعد ذلن تبٌن له الحك واعتبر"

ه أن المشركٌن لالوا: إن دمحما مجنون وساحر، وأشباه هذا تؤوٌل لال ابن لتٌبة فً اآلٌة:" 
من خرصهم، فمال هللا جل وعز لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: لل لهم: اعتبروا أمري بواحدة، وهً أن تنصحوا 
ألنفسكم، وال ٌمٌل بكم هوى عن حك، فتموموا هلل وفً ذاته، مماما ٌخلو فٌه الرجل منكم بصاحبه 

صادق، هل رأٌنا بهذا الرجل جنة لط أو جرٌنا علٌه كذبا؟ فهذا موضع لٌامهم فٌمول له: هلم فلنت
مثنى. ثم ٌنفرد كل واحد عن صاحبه فٌفكر وٌنظر وٌعتبر. فهذا موضع لٌامهم فرادى. فإن فً 
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ذلن ما دلهم على أنه نذٌر. وكل من تحٌر فً أمر لد اشتبه علٌه واستبهم، أخرجه من الحٌرة 
 .(ٔ)، ثم ٌفكر وٌعتبر"فٌه: أن ٌسؤل وٌناظر

ٌَْن ٌََدْي َعَذاٍب َشِدٌٍد{ ]سبؤ :  [، أي:" وما هو إال ٙٗلوله تعالى:}إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذٌٌر لَُكْم بَ
 .(ٕ)مخّوِؾ لكم، ونذٌر من عذاب جهنم لبل أن تماسوا حرها"

ٌمول: ما دمحم إال نذٌر لكم ٌنذركم على كفركم باهلل عمابه أمام عذاب جهنم  لال الطبري:"
 .(ٖ)لبل أن تصلوها"

 .(ٗ)أي: ٌنذركم أنكم إن عصٌتم لمٌتم عذابا شدٌدا" لال الزجاج:" 
عن ابن عباس لال : "َصعَد النبً ملسو هيلع هللا ىلص الصفا ذات ٌوم ، فمال : "ٌا صباحاه". فاجتمعت 

، فمالوا : ما لن ؟ فمال : "أرأٌتم لو أخبرتكم أن العدو ٌَُصبّحكم أو ٌَُمّسٌكم ، أما كنتم  إلٌه لرٌش
تصدلونً ؟" لالوا : بلى. لال : "فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد". فمال أبو لهب : تبا لن! 

 .(٘)ألهذا جمعتنا ؟ فؤنزل هللا : } تَبَّْت ٌََدا أَبًِ لََهٍب َوتَبَّ { المسد"
عن عبد هللا بن برٌدة ، عن أبٌه لال : خرج إلٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما فنادى ثبلث مرات و

فمال : "أٌها الناس ، أتدرون ما مثلً ومثلكم ؟" لالوا : هللا ورسوله أعلم. لال : "إنما مثلً 
كذلن أبصر العدو ،  ومثلكم مثُل لوم خافوا عدوا ٌؤتٌهم ، فبعثوا رجبل ٌتراءى لهم ، فبٌنما هو

فؤلبل لٌنذرهم وخشً أن ٌدركه العدو لبل أن ٌنذر لومه ، فؤهوى بثوبه : أٌها الناس ، أوتٌتم. 
 .(ٙ)ثبلث مرات" -أٌها الناس ، أوتٌتم 

 [:ٙٗ-ٖٗفوابد اآلٌات:]
 بٌان عناد المشركٌن وسخؾ عمولهم وهبوطهم الفكري. -ٔ
لٌسوا باألمم السابمة فإنهم ال ٌملكون من الموة نسبة ضعؾ كفار لرٌش وتشددهم وعتوهم إذا  -ٕ

 واحد إلى ألؾ إذ المعشار هو عشر عشر العشر.
ٌِْه َوَسلََّم وإثبات أنه نذٌر. -ٖ  تمرٌر النبوة الدمحمٌة وإثباتها وذلن ٌنفً الِجنّة عنه َصلَّى هللاُ َعلَ
 

 المرآن
ٍء َشِهٌٌد )}لُْل َما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم إِ  ًْ ِ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ({ ]سبأ 4ْٗن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 :ٗ4] 
 التفسٌر: 

للكفار: ما سؤلتكم على الخٌر الذي جبتكم به من أجر فهو لكم، ما أجري الذي  -أٌها الرسول-لل 
جازي الجمٌع، كلٌّ أنتظره إال على هللا المطَِّلع على أعمالً وأعمالكم، ال ٌخفى علٌه شًء فهو ٌ

 بما ٌستحمه.
 -أٌها الرسول-[، أي:" لل 2ٗلوله تعالى:}لُْل َما َسؤَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم{ ]سبؤ : 

 .(2)للكفار: ما سؤلتكم على الخٌر الذي جبتكم به من أجر فهو لكم"
لل ٌا دمحم لمومن المكذبٌن، الرادٌن علٌن ما أتٌتهم به من عند ربن:  لال الطبري:ٌمول:"

ما أسؤلكم من ُجْعٍل على إنذارٌكم عذاب هللا، وتخوٌفكم به بؤسه، ونصٌحتً لكم فً أمري إٌاكم 
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باإلٌمان باهلل، والعمل بطاعته، فهو لكم ال حاجة لً به. وإنما معنى الكبلم: لل لهم: إنً لم 
 .(ٔ)جعبل فتتهمونً، وتظنوا أنً إنما دعوتكم إلى اتباعً لمال آخذه منكم" أسؤلكم على ذلن

معناه: ما سؤلتكم من أجر على الرسالة أإدٌها إلٌكم، والمرآن الذي أتٌتكم  لال الزجاج:" 
وتؤوٌله: أنً إنما أنذركم وأبلؽكم الرسالة ولست أجر إلى نفسً  –فهو لكم  -به من عند هللا 

 .(ٕ)عرضا من أعراض الدنٌا"
أي : ال أرٌد منكم ُجعبل وال َعطاء على أداء رسالة هللا إلٌكم ، ونصحً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)إٌاكم ، وأمركم بعبادة هللا
لال السعدي:" وثَمَّ مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعً إلى الحك، وهو أنه ٌؤخذ أموال  

 عن هذا األمر فمال: من ٌستجٌب له، وٌؤخذ أجرة على دعوته. فبٌن هللا تعالى نزاهة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
على  -}لُْل َما َسؤَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر{ أي: على اتباعكم للحك }فَُهَو لَُكْم{ أي: فؤشهدكم أن ذلن األجر 

 .(ٗ)أنه لكم" -التمدٌر 
عن لتادة، لوله: "}لُْل َما َسؤَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر{، أي: ُجعل }فَُهَو لَُكْم{، ٌمول: لم أسؤلكم على  

 .(٘)اإلسبلم جعبل"
ِ{ ]سبؤ :  [، أي:" ما أجري الذي أنتظره إال على 2ٗلوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 .(ٙ)هللا"
ٌمول: ما ثوابً على دعابكم إلى اإلٌمان باهلل والعمل بطاعته، وتبلٌؽكم  لال الطبري:"
 .(2)رسالته، إال على هللا"

 .(1)أي: إنما أطلب ثواب هللا بتؤدٌة الرسالة" لال الزجاج:" 
 .(5)أي : إنما أطلب ثواب ذلن من عند هللا" لال ابن كثٌر:" 
ٍء َشِهٌٌد{ ]سبؤ :   ًْ هو تعالى رلٌب وحاضر  [، أي:"2ٗلوله تعالى:}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

 .(ٓٔ)ٌستحمه"كلٌّ بما على أعمالً وأعمالكم، ال ٌخفى علٌه شًء وسٌجازي الجمٌع، 
ٌمول: وهللا على حمٌمة ما ألول لكم شهٌد ٌشهد لً به، وعلى ؼٌر ذلن  لال الطبري:"

 .(ٔٔ)من األشٌاء كلها"
أي : عالم بجمٌع األمور ، بما أنا علٌه من إخباري عنه بإرساله إٌاي  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)إلٌكم ، وما أنتم علٌه"
إلٌه، فلو كنت كاذبا، ألخذنً بعموبته، وشهٌد لال السعدي:" أي: محٌط علمه بما أدعو  

 .(ٔ)أٌضا على أعمالكم، سٌحفظها علٌكم، ثم ٌجازٌكم بها"
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 المرآن

ُم اْلؽٌُُوِب )  [6ٗ({ ]سبأ : 6ٗ}لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعالَّ
 التفسٌر: 

طل بحجج من الحك، لمن أنكر التوحٌد ورسالة اإلسبلم: إن ربً ٌمذؾ البا -أٌها الرسول-لل 
 فٌفضحه وٌهلكه، وهللا عبلم الؽٌوب، ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء.

{ ]سبؤ :   لمن أنكر  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 1ٗلوله تعالى:}لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ
 .(ٕ)ه"التوحٌد ورسالة اإلسبلم: إن ربً ٌمذؾ الباطل بحجج من الحك، فٌفضحه وٌهلك

ٌِْه َوَسلَّم: }لُْل{ ٌا دمحم لمشركً لومن  لال الطبري:"  ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
ٌِْه  }إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ{ وهو الوحً، ٌمول: ٌنزله من السماء، فٌمذفه إلى نبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٖ)َوَسلَّم"
جل  -أي: ٌؤتً بالحك وٌرمً بالحك، كما لال « ٌمذؾ بالحك»معنى:  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)["1ٔ}بَْل نَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعلَى اْلبَاِطِل فٌََْدَمؽُه{ ]األنبٌاء :  :-وعز 
وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه {  لال ابن كثٌرهو:"  كموله تعالى : } ٌُْلِمً الرُّ
 .(٘)[. أي : ٌرسل الملن إلى َمْن ٌشاء من عباده من أهل األرض"٘ٔ]ؼافر : 

{، أي: بالوحً"  .(ٙ)عن لتادة، لوله: "}إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ
ُم اْلؽٌُُوِب{  [، أي:" وهللا عبلم الؽٌوب، ال ٌخفى علٌه شًء 1ٗ]سبؤ :  لوله تعالى:}َعبلَّ

 .(2)فً األرض وال فً السماء"
ٌمول: عبلم ما ٌؽٌب عن األبصار، وال َمْظَهر لها، وما لم ٌكن مما هو  لال الطبري:" 

 .(1)كابن"
 .(5)فبل تخفى علٌه خافٌة فً السموات وال فً األرض" لال ابن كثٌرهو:" 
الذي ٌعلم ما تنطوي علٌه الملوب، من الوساوس والشبه، وٌعلم ما لال السعدي:أي:"  

 .(ٓٔ)ٌمابل ذلن، وٌدفعه من الحجج"
ٌزهك هللا الباطل، وٌثبت هللا الحك الذي دمػ به الباطل، ٌدمػ بالحك على  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔٔ)َعبلُم اْلؽٌُُوِب{" الباطل، فٌهلن الباطل وٌثبت الحك، فذلن لوله: }لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحكِّ 
 

 المرآن
 [6ٗ({ ]سبأ : 6ٗ}لُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَما ٌُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما ٌُِعٌُد )
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 التفسٌر: 
: جاء الحك والشرع العظٌم من هللا، وذهب الباطل واضمحلَّ سلطانه، فلم ٌبك -أٌها الرسول-لل 

 للباطل شًء ٌبدإه وٌعٌده.
{ ]سبؤ : لوله تعالى:}لُْل   : جاء الحك والشرع -أٌها الرسول-[، أي:" لل 5َٗجاَء اْلَحكُّ

 .(ٔ)العظٌم من هللا "
 .(ٕ)ٌمول: لل لهم ٌا دمحم: جاء المرآن ووحً هللا" لال الطبري:" 
 .(ٖ)أي: لل جاء أمر هللا الذي هو الحك" لال الزجاج:" 

 .(ٗ)أي: ظهر وبان، وصار بمنزلة الشمس، وظهر سلطانه" لال السعدي:"
التمدٌر: جاء صاحب الحك، أي: الكتاب الذي فٌه البراهٌن والحجج  لال النحاس:" 

 .(٘)الحك"
أي : جاء الحك من هللا والشرع العظٌم ، وذهَب الباطل وزهك  لال ابن كثٌرهو:" 

[ ، 1ٔى اْلبَاِطِل فٌََْدَمؽُهُ ]فَإَِذا ُهَو َزاِهٌك { ]األنبٌاء : واضمحل ، كموله : } بَْل نَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعلَ 
ولهذا لما دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسجد الحرام ٌوم الفتح ، ووجد تلن األصنام منصوبة حول 

ِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن الكعبة ، جعل ٌَطعُن الصنم بِسٌَة لَْوِسه ، وٌمرأ : } َولُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَزَهَك اْلبَا
 .(2)"(ٙ)َزُهولًا { ، } لُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَما ٌُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما ٌُِعٌُد {
{، أي: المرآن"  .(1)عن لتادة، لوله: "}لُْل َجاَء اْلَحكُّ

ة [، أي:" 5ٗلوله تعالى:}َوَما ٌُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما ٌُِعٌُد{ ]سبؤ :  فلم ٌبك ذهب الباطل بالمرَّ
 .(5)له شًء ٌبدإه وٌعٌده"

أن الحك إذا جاء أذهب الباطل فلن ٌبك له بمٌة ٌبدئ بها وال  لال ابن فورن:أي:"
 .(ٓٔ)ٌعٌد"

 .(ٔٔ)ٌعنً: ذهب الباطل وزهك فلم تبك له بمٌة ٌبدي بها وال ٌعٌد" لال الثعلبً:"
 .(ٕٔ)أي: اضمحل وبطل أمره، وذهب سلطانه، فبل ٌبدئ وال ٌعٌد" لال السعدي:"

 .(ٖٔ)أي : لم ٌبك للباطل ممالة وال رٌاسة وال كلمة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)ولال الحسن: "}وما ٌبدئ الباطل{ ألهله خٌرا }وما ٌعٌد{، أي: بخٌر اآلخرة" 
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ٌمول: ما ٌبدئ الشٌطان الخلك فٌخلمهم وما ٌعٌد خلمهم فً اآلخرة فٌبعثهم  لال مماتل:" 
 .(ٕ)بفعل ذلن" -جل وعز -بعد الموت وهللا

ولال الضحان: "الباطل: اآللهة، ولال: }وما ٌبدئ وما ٌعٌد{، أي: ما ٌحٌى وما 
 .(ٖ)ٌمٌت"

فنابه، والباطل هو فٌما ٌمول: وما ٌنشىء الباطل خلمًا، وال ٌعٌده حًٌّا بعد  لال الطبري:" 
 .(ٗ)فسره أهل التؤوٌل: إبلٌس"

: إبلٌس، والمعنى: وما ٌعٌد إبلٌس وما ٌفٌد، أي: ال ٌخلك -ههنا-الباطل:  لال الزجاج:" 
الخالك والباعث، وٌجوز أن ٌكون الباطل صاحب الباطل وهو  -عز وجل  -وال ٌبعث، وهللا 

 .(٘)إبلٌس"
 .(ٙ)ي: ما ٌخلك إبلٌس أحًدا وال ٌبعثه"إبلٌس، أ«: الباطل»لال لتادة" و

وهذا ]أي: ان الباطل هو إبلٌس[ وإن كان حمًا ولكن لٌس هو المراد لال ابن كثٌر:"
 .(2)هاهنا. وهللا أعلم"

الباطل على ممر األٌام ال ٌزٌد إال زهولا، والحك على ممر  لال المشٌري فً اآلٌة:"
 .(1)األٌام ال ٌزداد إال لوة وظهورا"

 
 المرآن

ًَّ َربًِّ إِنَّهُ َسِمٌٌع لَِرٌبٌ  ٌُْت فَبَِما ٌُوِحً إِلَ ({ ٓ٘) }لُْل إِْن َضلَْلُت فَِإنََّما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسً َوإِِن اْهتََد
 [ٓ٘]سبأ : 

 التفسٌر: 
 ، ًَّ لل: إن ِمْلت عن الحك فإثم ضبللً على نفسً، وإن استممت علٌه فبوحً هللا الذي ٌوحٌه إل

 ٌع لما ألول لكم، لرٌب ممن دعاه وسؤله.إن ربً سم
[، أي:" لل: إن ِمْلت عن ٓ٘لوله تعالى:}لُْل إِْن َضلَْلُت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسً{ ]سبؤ :  

 .(5)الحك فإثم ضبللً على نفسً"
لل ٌا دمحم لمومن: إن ضللت عن الهدى فسلكت ؼٌر طرٌك الحك،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)إنما ضبللً عن الصواب على نفسً، ٌمول: فإن ضبللً عن الهدى على نفسً ضره"
لال البٌضاوي: أي:" لل إن ضللت عن الحك، فإن وبال ضبللً علٌها ألنه بسببها إذ  

 .(ٔٔ)هً الجاهلة بالذات واألمارة بالسوء"
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كما لال عبد هللا بن ، أي : " وَمْن ضل فإنما ٌضل من تلماء نفسه،  ثٌر:لال ابن ك 
مسعود ، رضً هللا عنه ، لما سبل عن تلن المسؤلة فً المفَوضة : ألول فٌها برأًٌ ، فإن ٌكن 

 .(ٕ)"(ٔ)صوابا فمن هللا ، وإن ٌكن خطؤ فمنً ومن الشٌطان ، وهللا ورسوله برٌبان منه
لمد ضللت حٌن تركت دٌن آبابن، }فإنما  -ملسو هيلع هللا ىلص -فار مكة لالوا للنبًوذلن أن ك لال مماتل:" 

 .(ٖ)أضل على نفسً{، إنما ضبللتً على نفسً"
لما تبٌن الحك بما دعا إلٌه الرسول، وكان المكذبون له، ٌرمونه  لال السعدي:"

رهم أن رمٌهم له بالضبلل، أخبرهم بالحك، ووضحه لهم، وبٌن لهم عجزهم عن مماومته، وأخب
وحاشاه من ذلن، لكن  -بالضبلل، لٌس بضابر الحك شٌبا، وال دافع ما جاء به. وأنه إن ضل 

فإنما ٌضل على نفسه، أي: ضبلله لاصر على نفسه، ؼٌر متعد  -على سبٌل التنزل فً المجادلة 
 .(ٗ)إلى ؼٌره"

ًَّ َربِّ   ٌُْت فَبَِما ٌُوِحً إِلَ [، أي:" وإن استممت علٌه ًٓ٘{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َوإِِن اْهتََد
" ًَّ  .(٘)فبوحً هللا الذي ٌوحٌه إل

ٌمول: وإن استممت على الحك فبوحً هللا الذي ٌوِحً إلً، وتوفٌمه لال الطبري:  
 .(ٙ)لبلستمامة على محجة الحك وطرٌك الهدى"

أي : الخٌر كله من عند هللا ، وفٌما أنزله هللا عز وجل من الوحً والحك  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)المبٌن فٌه الهدى والبٌان والرشاد"

 .(1)لال البٌضاوي: " فإن االهتداء بهداٌته وتوفٌمه" 
ًَّ  لال السعدي:" فلٌس ذلن من نفسً، وحولً، ولوتً، وإنما هداٌتً بما }ٌُوِحً إِلَ

 .(5)ٌتً، كما هو مادة هداٌة ؼٌري"َربًِّ{ فهو مادة هدا
[، أي:" إن ربً سمٌع لما ألول لكم، لرٌب ممن ٓ٘لوله تعالى:}إِنَّهُ َسِمٌٌع لَِرٌٌب{ ]سبؤ :  

 .(ٓٔ)دعاه وسؤله"
ٌمول: إن ربً سمٌع لما ألول لكم حافظ له، وهو المجازي لً على  لال الطبري:" 

سماع ما ألول لكم، وما تمولون، وما ٌموله صدلً فً ذلن، وذلن منً ؼٌر بعٌد، فٌتعذر علٌه 
 .(ٔٔ)ؼٌرنا، ولكنه لرٌب من كل متكلم ٌسمع كل ما ٌنطك به، ألرب إلٌه من حبل الورٌد"

 .(ٕٔ)" أي : سمٌع أللوال عباده ، لرٌب مجٌب دعوة الداعً إذا دعاه" لال ابن كثٌر: 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي: أي:" ٌدرن لول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه" 
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 .(ٔ)}سمٌع{ الدعاء، }لرٌب{اإلجابة" لال مماتل:" 
إن ربً }َسِمٌٌع{ لؤللوال واألصوات كلها }لَِرٌٌب{ ممن دعاه وسؤله  لال السعدي:"

 .(ٕ)وعبده"
 .(ٖ)«إنكم ال تدعون أصم وال ؼاببا ، إنما تدعون سمٌعا لرٌبا مجٌبا»وفً الحدٌث: 

 
 المرآن

 [ٔ٘({ ]سبأ : ٔ٘فاََل فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن لَِرٌٍب )}َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا 
 التفسٌر: 

إذ فَِزَع الكفار حٌن معاٌنتهم عذاب هللا، لرأٌت أمًرا عظًٌما، فبل نجاة  -أٌها الرسول-ولو ترى 
 لهم وال مهرب، وأُخذوا إلى النار من موضع لرٌب التناول.

إذ  -أٌها الرسول-[، أي:" ولو ترى ٔ٘ا فبََل فَْوَت{ ]سبؤ : لوله تعالى:}َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعو 
 .(ٗ)فَِزَع الكفار حٌن معاٌنتهم عذاب هللا، لرأٌت أمًرا عظًٌما، فبل نجاة لهم وال مهرب"

ٌِْه َوَسلَّم: ولو ترى ٌا دمحم إذ  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(٘)فزعوا"

إذ فَِزع هإالء المكذبون ٌوم المٌامة ، } فبَل فَْوَت {  -ٌا دمحم  -ولو ترى  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٙ)أي : فبل مفر لهم ، وال وزر وال ملجؤ"

ذكر أحوال الكفار فً ولت ما ٌضطرون فٌه إلى معرفة الحك،  لال المرطبً:" 
 .(2)هللا تعالى بهم" والمعنى: لو ترى إذا فزعوا فً الدنٌا عند نزول الموت أو ؼٌره من بؤس

 .(1)هذا فً ولت بعثهم، أي: فبل فوت لهم، ال ٌمكنهم أن ٌفوتوا " لال الزجاج:" 
 الوال: فً فزعهم، على خمسةواختلؾ أهل التفسٌر  

 .(ٓٔ)، ابن معمل(5)أحدها : فزعهم ٌوم المٌامة ، لاله مجاهد
 .(ٔٔ)حٌن عاٌنوا عذاب هللا" ولال مجاهد:" 

، (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ). لاله ابن عباسعند نزول نممة هللا بهمالثانً : فزعهم فً الدنٌا حٌن 
 .(ٔ)والضحان
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 .(ٕ)هذا من عذاب الدنٌا" لال ابن عباس:" 
الثالث : هو الجٌش الذي ٌخسؾ بهم فً البٌداء فٌبمى منهم رجل فٌخبر الناس بما لمً أصحابه، 

 .(ٗ)، ومماتل(ٖ)جبٌر فٌفزعوا فهذا هو فزعهم ، لاله سعٌد بن
ٌِْه َوَسلَّم، وذكر فتنة تكون بٌن أهل   حذٌفة بن الٌمان ٌمول: لال رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

المشرق والمؽرب، لال: "فبٌنما هم كذلن إذ خرج علٌهم السفٌانً من الوادي الٌابس فً فورة 
ى المدٌنة، حتى ٌنزلوا ذلن، حتى ٌنزل دمشك، فٌبعث جٌشٌن؛ جًٌشا إلى المشرق، وجًٌشا إل

بؤرض بابل فً المدٌنة الملعونة والبمعة الخبٌثة، فٌمتلون أكثر من ثبلثة آالؾ، وٌبمرون بها أكثر 
من مابة امرأة، وٌمتلون بها ثبلثمابة كبش من بنً العباس، ثم ٌنحدرون إلى الكوفة فٌخربون ما 

الكوفة، فتلحك ذلن الجٌش منها حولها، ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى الشؤم، فتخرج راٌة هذا من 
على الفبتٌن، فٌمتلونهم ال ٌفلت منهم مخبر، وٌستنمذون ما فً أٌدٌهم من السبً والؽنابم، وٌخلً 
جٌشه التالً بالمدٌنة، فٌنهبونها ثبلثة أٌام ولٌالٌها، ثم ٌخرجون متوجهٌن إلى مكة، حتى إذا 

اذهب فؤبدهم، فٌضربها برجله ضربة ٌخسؾ  كانوا بالبٌداء، بعث هللا جبرٌل، فٌمول: ٌا جبرابٌل
هللا بهم، فذلن لوله فً سورة سبؤ :}َولَْو تََرى إِْذ فُِزُعوا فبَل فَْوَت ... { اآلٌة، وال ٌنفلت منهم إال 

 :(٘)رجبلن؛ أحدهما بشٌر واآلخر نذٌر، وهما من جهٌنة، فلذلن جاء المول
 اْلَخبَُر الٌَِمٌنُ ... ... ... ... ... ...... َوِعْنَد ُجَهٌنَةَ 

الرابع : هو فزعهم ٌوم بدر حٌن ضربت أعنالهم فلم ٌستطٌعوا فراراً من العذاب وال رجوعاً 
 .(2)، وابن زٌد(ٙ)إلى التوبة ، لاله السدي

هإالء لتلى المشركٌن من أهل بدر، نزلت فٌهم هذه اآلٌة، لال: وهم  ولال ابن زٌد:" 
 .(1)الذٌن بدلوا نعمة هللا كفًرا وأحلوا لومهم دار البوار جهنم، أهل بدر من المشركٌن"

 .(5). لاله الحسنفزعهم ٌوم المٌامة حٌن ٌخرجوون من لبورهمالخامس : هو 
 .(ٔ)ولال ابن لتٌبة:" أي: عند البعث" 
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الطبري:" والذي هو أولى بالصواب فً تؤوٌل ذلن، وأشبه بما دل علٌه ظاهر لال  
ٌِْه َوَسلَّم من لومه،  التنزٌل لول من لال: وعٌد هللا المشركٌن الذٌن كذبوا رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
ألن اآلٌات لبل هذه اآلٌة جاءت باإلخبار عنهم وعن أسبابهم، وبوعٌد هللا إٌاهم مؽبته، وهذه 

آلٌة فً سٌاق تلن اآلٌات، فؤلن ٌكون ذلن خبًرا عن حالهم أشبه منه بؤن ٌكون خبًرا لما لم ٌجر ا
له ذكر. وإذا كان ذلن كذلن، فتؤوٌل الكبلم: ولو ترى ٌا دمحم هإالء المشركٌن من لومن، 

بؤنفسهم،  فتعاٌنهم حٌن فزعوا من معاٌنتهم عذاب هللا }فبَل فَوَت{ ٌمول: فبل سبٌل حٌنبٍذ أن ٌفوتوا
 .(ٕ)أو ٌعجزونا هربًا، وٌنجوا من عذابنا"

 [، ثبلثة ألوال:ٔ٘لوله تعالى:}فبََل فَْوَت{ ]سبؤ : وفً  
 .(ٖ)أحدها : فبل نجاة ، لاله ابن عباس

 .(٘). وهو معنى لول مجاهد(ٗ)الثانً : فبل هرب. لاله الضحان
 .(ٙ)ٌوم المٌامة }فبل فوت{ فلم ٌفوتوا ربن"لال مجاهد:"

 .(2)الث : فبل سبك ، لاله لتادةالث
 .(1)ال ٌفوت أحد منهم دون أن ٌهلن بالعذاب" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(5)أي: فبل فوت لهم، ال ٌمكنهم أن ٌفوتوا" لال الزجاج:" 
[، أي:" وأُخذوا إلى النار من موضع ٔ٘لوله تعالى:}َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن لَِرٌٍب{ ]سبؤ :  

 .(ٓٔ)لرٌب التناول"
ٌمول: وأخذهم هللا بعذابه من موضع لرٌب، ألنهم حٌث كانوا من هللا  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)لرٌب ال ٌبعدون عنه"
 .(ٕٔ)أي : لم ٌكونوا ٌُمنعون فً الهرب بل أخذوا من أول وهلة" لال ابن كثٌر:" 
 [، وجوه من التفسٌر:ٔ٘لوله تعالى:}َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن لَِرٌٍب{ ]سبؤ : وفً  

، وحكاه ٌحٌى بن سبلم (٘ٔ)، مماتل(ٗٔ)، وعطٌة العوفً(ٖٔ)أحدها : من تحت ألدامهم ، لاله مجاهد
 .(ٙٔ)سبلم عن بعضهم
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 .(ٔ)الثانً : ٌعنً لتلهم ٌوم بدر ، لاله عبد الرحمن بن زٌد
هإالء لتلى المشركٌن من أهل بدر، نزلت فٌهم هذه اآلٌة، لال: وهم  لال ابن زٌد:" 

 .(ٕ)الذٌن بدلوا نعمة هللا كفًرا وأحلوا لومهم دار البوار جهنم، أهل بدر من المشركٌن"
 .(ٗ)، وحكاه الماوردي عن ابن عباس(ٖ)الثالث : هو جٌش السفٌانً ، لاله سعٌد بن جبٌر

حكى ابن جرٌر عن بعضهم لال : إن المراد بذلن جٌش ٌخسؾ بهم بٌن  لال ابن كثٌر:" 
مكة والمدٌنة فً أٌام بنً العباس ، ثم أورد فً ذلن حدٌثا موضوعا بالكلٌة. ثم لم ٌنبه على ذلن 

 .(٘)، وهذا أمر عجٌب ؼرٌب منه"
 .(2)، والضحان(ٙ)الرابع : عذاب الدنٌا، لاله ابن عباس

"}َولَْو تََرى إِْذ فُِزُعوا فبَل فَْوَت ... {، الى آخر اآلٌة، لال: هذا من عن ابن عباس، لوله:  
 .(1)عذاب الدنٌا"

 .(5)الخامس : حٌن خرجوا من المبور ، لاله الحسن
وأي شًء ألرب من أن كانوا فً بطن األرض فإذا هم على  ولال الحسن:" 
 .(ٓٔ)ظهرها"
ٌعنً المبور، وحٌث كانوا فهم من هللا لرٌب ال ٌبعدون عنه، وال  لال الواحدي:" 
 .(ٔٔ)ٌفوتونه"

 .(ٖٔ)، والماسم بن نافع(ٕٔ)السادس : هو ٌوم المٌامة ، لاله مجاهد اٌضا
 .(ٗٔ)النفخة اآلخرة" ولال ٌحٌى بن سبلم:" 

ببلء من نعمه. أفاده السابع : فً أسّرِ ما كانوا فٌه نفوساً ، وألوى ما كانوا علٌه أمبلً ألنه ألرب 
 .(٘ٔ)الماوردي
الصحٌح : أن المراد بذلن ٌوم المٌامة ، وهو الطامة العظمى ، وإن كان  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)ما ذكر متصبل بذلن"
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 المرآن
 [ٕ٘({ ]سبأ : ٕ٘}َولَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد )

 التفسٌر: 
: آمنا باهلل وكتبه ورسله، وكٌؾ لهم تناول اإلٌمان -عندما رأوا العذاب فً اآلخرة-الكفار ولال 

 فً اآلخرة ووصولهم له من مكان بعٌد؟ لد حٌل بٌنهم وبٌنه، فمكانه الدنٌا، ولد كفروا فٌها.
فً عندما رأوا العذاب -[، أي:" ولال الكفار ٕ٘لوله تعالى:}َولَالُوا آَمنَّا بِِه{ ]سبؤ :  
 .(ٔ): آمنا باهلل وكتبه ورسله"-اآلخرة

أي : ٌوم المٌامة ٌمولون : آمنا باهلل وبكتبه ورسله، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 
ا إِنَّا َصاِلحً َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرإوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل 

  .(ٕ)["ُٕٔمولِنُوَن { ]السجدة : 
[، أي:" وكٌؾ لهم تناول ٕ٘لوله تعالى:}َوأَنَّى لَُهُم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد{ ]سبؤ :  

اإلٌمان فً اآلخرة ووصولهم له من مكان بعٌد؟ لد حٌل بٌنهم وبٌنه، فمكانه الدنٌا، ولد كفروا 
 .(ٖ)فٌها"

أي : وكٌؾ لهم تعاطً اإلٌمان ولد بعدوا عن محل لبوله منهم وصاروا  لال ابن كثٌر:" 
إلى الدار اآلخرة ، وهً دار الجزاء ال دار االبتبلء ، فلو كانوا آمنوا فً الدنٌا لكان ذلن نافعهم 
، ولكن بعد مصٌرهم إلى الدار اآلخرة ال سبٌل لهم إلى لبول اإلٌمان ، كما ال سبٌل إلى حصول 

  .(ٗ)تناوله من بعٌد"الشًء لمن ٌ
 ، ألوال:«التناوش»وفً معنى:

، ومنه لول (1)، ومماتل(2). والضحان(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدها : هو الرجعة، لاله ابن عباس
 :(5)الشاعر

ًٌّ ... ولٌس إلى تناُوِشها سبٌلُ  ًَّ َم  تََمنَّى أَْن تَُإْوَب إل
لول هللا :}َوأَنَّى لَُهُم عن أَبً إسحاق عن التمٌمً لال: للت البن عباس: أرأٌت  

 .(ٓٔ)التَّنَاُوُش{، لال: ٌسؤلون الرد ولٌس بحٌن رد"
 .(ٔٔ)فكٌؾ لهم بالرد"ولال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)التناوب" ولال سعٌد:" 
 .(ٔ)الرجعة إلى التوبة بعٌد منهم ألنه ال ٌمبل منهم" لال مماتل:" 
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 .(ٗ)والسدي، (ٖ)، وأبو مالن(ٕ)الثانً : هو التوبة، لاله الحسن
هإالء لتلى أهل بدر من لتل منهم، ولرأ :}َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فبَل فَْوَت  لال ابن زٌد:" 

َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن لَِرٌٍب َولَالُوا آَمنَّا بِِه ... { اآلٌة، لال: التناوش: التناول، وأنى لهم تناول التوبة 
 .(٘)وهذا بعد الموت فً اآلخرة" من مكان بعٌد ولد تركوها فً الدنٌا، لال:

لوله: "}َولَالُوا آَمنَّا بِِه{ بعد المتل، }َوأَنَّى لَُهُم التَّنَاُوُش ِمْن ِمَكاٍن بَِعٌٍد{  وعن ابن زٌد: 
ولرأ :}َوال الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر{ لال: لٌس لهم توبة، ولال: عرض هللا علٌهم أن ٌتوبوا مرة 

ها هللا منهم، فؤبوا، أو ٌعرضون التوبة بعد الموت، لال: فهم ٌعرضونها فً اآلخرة واحدة، فٌمبل
خمس عرضات، فٌؤبى هللا أن ٌمبلها منهم، لال: والتابب عند الموت لٌست له توبة }َولَْو تََرى إِْذ 

َب بِآٌَاِت َربِّنَ ٌْتَنَا نَُردُّ َوال نَُكذِّ ا ... { اآلٌة، ولرأ: }َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا ُولِفُوا َعلَى النَّاِر فَمَالُوا ٌَا لَ
 .(ٙ)فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُمولِنُون{"

، ومنه لول (ٓٔ)، والزجاج(5)، وابو عبٌدة(1)، الفراء(2)الثالث : هو التناول، لاله مجاهد
 :(ٔٔ)الشاعر

 الفبلفهى تنوش الحوض نوشا من عبل  ...  نوشا به تمطع أجواز 
لال الفراء:" وتناوش الموم فً المتال: إذا تناول بعضهم بعضا ولم ٌتدانوا كل  
 .(ٕٔ)التدانً"
التناإش: التناول، أي: فكٌؾ لهم أن ٌتناولوا ما كان مبذوال لهم وكان  لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)لرٌبا منهم، فكٌؾ ٌتناولونه حٌن بعد عنهم"
 .(ٗٔ)لتادةالتناوش تناول التوبة. لاله الرابع: أن 

لال النحاس:" هذا أبٌنها ٌمال: ناش ٌنوش، إذا تناول.. والمعنى: ومن أٌن لهم تناول  
 .(٘ٔ)التوبة }من مكان بعٌد{، أي: ٌبعد منه تمبل التوبة"
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 [، ألوال:ٕ٘وفً لوله تعالى:}ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد{ ]سبؤ :  
 .(ٔ)أحدها : من اآلخرة إلى الدنٌا ، لاله مجاهد

 .(ٕ)ما بٌن اآلخرة والدنٌا ، رواه الماسم بن نافعالثانً : 
 .(ٖ)الثالث : هو طلبهم األمر من حٌث ال ٌنال، لاله الحسن
 .(ٗ)الرابع : بعٌد علٌهم الستحالته عندهم. حكاه الماوردي

 
 المرآن

ٌِْب ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد )  [ٖ٘]سبأ : ({ ٖ٘}َولَْد َكفَُروا بِِه ِمْن لَْبُل َوٌَْمِذفُوَن بِاْلؽَ
 التفسٌر: 

ولد كفروا بالحك فً الدنٌا، وكذبوا الرسل، وٌرمون بالظن من جهة بعٌدة عن إصابة الحك، 
لٌس لهم فٌها مستند لظنهم الباطل، فبل سبٌل إلصابتهم الحك، كما ال سبٌل للرامً إلى إصابة 

 الؽرض من مكان بعٌد.
[، أي:" ولد كفروا بالحك فً الدنٌا، ٖ٘]سبؤ : لوله تعالى:}َولَْد َكفَُروا بِِه ِمْن لَْبُل{  

 .(٘)وكذبوا الرسل"
ٌمول: ولد كفروا بما ٌسؤلونه ربهم عند نزول العذاب بهم، ومعاٌنتهم إٌاه  لال الطبري:" 

ٌِْه َوَسلَّم وبما جاءهم به من عند هللا"  .(ٙ)من اإللالة له، وذلن اإلٌمان باهلل وبدمحم َصلَّى هللا َعلَ
أي : كٌؾ ٌحصل لهم اإلٌمان فً اآلخرة ، ولد كفروا بالحك فً الدنٌا  كثٌر:"لال ابن  

  .(2)وكذبوا بالرسل ؟"
 -دمحما -عز وجل -ولد كفروا به بالمرآن من لبل نزول العذاب حٌن بعث هللا لال مماتل:" 

 .(1)" -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)أي: باإلٌمان فً الدنٌا" "َولَْد َكفَُروا بِِه ِمْن لَْبل{، عن لتادة، لوله:} 
ٌِْب ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد{ ]سبؤ :   [، أي:" وٌرمون بالظن من جهة ٖ٘لوله تعالى:}َوٌَْمِذفُوَن بِاْلؽَ

بعٌدة عن إصابة الحك، لٌس لهم فٌها مستند لظنهم الباطل، فبل سبٌل إلصابتهم الحك، كما ال 
 .(ٓٔ)سبٌل للرامً إلى إصابة الؽرض من مكان بعٌد"

ٌمول: وهم الٌوم ٌمذفون بالؽٌب محمًدا من مكان بعٌد، ٌعنً أنهم  لال الطبري:" 
ٌرجمونه، وما أتاهم من كتاب هللا بالظنون واألوهام، فٌمول بعضهم: هو ساحر، وبعضهم 

 .(ٔٔ)شاعر، وؼٌر ذلن"
ٌِْب ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد{ ]سبؤ : وفً    ثبلثة وجوه من التفسٌر:[، ٖ٘لوله تعالى:}َوٌَْمِذفُوَن بِاْلؽَ
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، (ٔ)أحدها : معناه: ٌرجمون بالظن وٌمولون فً الدنٌا ال بعث وال جنة وال نار ، لاله الحسن
 .(ٕ)ولتادة

أي: كانوا ٌرجمون وٌرمون بالؽٌب، وترجٌمهم أنهم كانوا ٌظنون أنهم ال  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)ٌبعثون"

 .(ٗ)الثانً : أنه طعنهم فً المرآن ، لاله ابن زٌد
، وسماه لذفاً (٘)بؤنه شاعر أو ساحر أو كاهن، لاله مجاهد -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أنه طعنهم فً رسول هللا

 .(ٙ)لخروجه عن ؼٌر حك
 

 المرآن
ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَْشٌَاِعِهْم ِمْن لَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا فًِ َشّنٍ  ٌْنَُهْم َوبَ ({ ُٗ٘مِرٌٍب )}َوِحٌَل بَ

 [ٗ٘]سبأ : 
 التفسٌر: 

وحٌل بٌن الكفار وما ٌشتهون من التوبة والعودة إلى الدنٌا لٌإمنوا، كما فعل هللا بؤمثالهم من 
كفرة األمم السابمة، إنهم كانوا فً الدنٌا فً َشّنٍ من أمر الرسل والبعث والحساب، ُمْحِدث للرٌبة 

 والملك، فلذلن لم ٌإمنوا.
ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن َكَما فُِعَل بِؤَْشٌَاِعِهْم ِمْن لَْبُل{ ]سبؤ : لوله تعالى:  ٌْنَُهْم َوبَ [، أي:" ٗ٘}َوِحٌَل بَ

 .(2)وحٌل بٌن الكفار وما ٌشتهون من التوبة والعودة إلى الدنٌا لٌإمنوا"
وحٌل بٌن هإالء المشركٌن حٌن فزعوا فبل فوت وأخذوا من مكان  لال الطبري: ٌمول:" 
ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن{ حٌنبٍذ من اإلٌمان بما كانوا به فً الدنٌا لبل ذلن لرٌب،  فمالوا: آمنَّا به }َوبَ

 .(1)ٌكفرون، وال سبٌل لهم إلٌه"
ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن{ ]سبؤ : وفً   ٌْنَُهْم َوبَ  [، وجوه:ٗ٘لوله تعالى:}َوِحٌَل بَ

 .(5)لاله مجاهدأحدها : حٌل بٌنهم وبٌن الرجوع إلى الدنٌا لٌتوبوا، 
 .(ٓٔ)المعنى: من الرجوع إلى الدنٌا، واإلٌمان" لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)الثانً : بٌنهم وبٌن اإلٌمان باهلل، لاله الحسن
 .(ٕٔ)الثالث : بٌنهم وبٌن التوبة ، لاله السدي

 .(ٔ)، وخلٌد(ٖٔ)الرابع : بٌنهم وبٌن طاعة هللا تعالى ، لاله لتادة
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كان الموم ٌشتهون طاعة هللا أن ٌكونوا عملوا بها فً الدنٌا حٌن عاٌنوا ما  لال لتادة:" 
 .(ٕ)عاٌنوا"

 .(ٖ)الدنٌا. لاله مجاهد أٌضا بٌنهم وبٌن ما ٌشتهون من مال وولد أو زهرة الخامس :
 .(ٗ)فً الدنٌا التً كانوا فٌها والحٌاة" ولال ابن زٌد:" 

 وبٌن الكافر وبٌن اإلٌمان ، لاله ٌزٌد بن أبً ٌزٌد .السادس: حٌل بٌن المإمن وبٌن العمل ، 
ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن{ خبًرا عن أنه ال سبٌل لهم  لال الطبري:"  ٌْنَُهْم َوبَ ألن ٌكون لوله: }َوِحٌَل بَ

 .(٘)إلى ما تمنوه أولى من أن ٌكون خبًرا عن ؼٌره"
ٌْنَُهمْ   ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن { إلى آخر  روي عن ابن عباس فً لول هللا عز وجل :"} َوِحٌَل بَ َوبَ

 -فمات فورثه ابن له تافه  -أي فتح هللا له ماال  -اآلٌة ، لال : كان رجل من بنً إسرابٌل فاتًحا 
فكان ٌعمل فً مال هللا بمعاصً هللا. فلما رأى ذلن إخوان أبٌه أتوا الفتى فعذلوه  -أي : فاسد 

، ثم رحل فؤتى عٌنا ثجاَجة فسَرح فٌها ماله ، وابتنى والموه ، فضجر الفتى فباع عماره بصامت 
لصًرا. فبٌنما هو ذات ٌوم جالس إذ شَملت علٌه رٌح بامرأة من أحسن الناس وجًها وأطٌبهم 

فمالت : من أنت ٌا عبد هللا ؟ فمال : أنا امرإ من بنً إسرابٌل لالت : فلن  -أي : رًٌحا  -أَرجا 
نعم. لالت : فهل لن من زوجة ؟ لال : ال. لالت : فكٌؾ ٌَْهنٌن  هذا المصر ، وهذا المال ؟ لال :

العٌش وال زوجة لن ؟ لال : لد كان ذلن. فهل لن من بَعل ؟ لالت : ال. لال : فهل لن إلى أن 
أتزوجن ؟ لالت : إنً امرأة منن على مسٌرة مٌل ، فإذا كان ؼد فتزّود زاد ٌوم وأتنً ، وإن 

ُهولنََّن. فلما كان من الؽد تزود زاد ٌوم ، وانطلك فانتهى إلى لصر رأٌت فً طرٌمن هوال فبل ٌَ 
فمال : من  -أي : رًٌحا  -، فمرع رتاجه ، فخرج إلٌه شاب من أحسن الناس وجًها وأطٌبهم أَرًجا 

أنت ٌا عبد هللا ؟ فمال : أنا اإلسرابٌلً. لال فما حاجتن ؟ لال : دعتنً صاحبة هذا المصر إلى 
صدلت ، لال فهل رأٌت فً طرٌمن هوال ؟ لال : نعم ، ولوال أنها أخبرتنً أن ال نفسها. لال : 

ًّ ، لهالنً الذي رأٌت ؛ ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل ، إذا أنا بكلبة فاتحة فاها ،  بؤس عل
ففزعت ، فََوثَبت فإذا أنا من ورابها ، وإذا جراإها ٌنبحن فً بطنها. فمال له الشاب : لست 

 ، هذا ٌكون فً آخر الزمان ، ٌماعد الؽبلم المشٌخة فً مجلسهم وٌَبُّزهم حدٌثهم. تدرن هذا
لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل ، إذا أنا بمابة عنز ُحفَّل ، وإذا فٌها َجْدي 
ٌمّصها ، فإذا أتى علٌها وظن أنه لم ٌترن شٌبًا ، فتح فاه ٌلتمس الزٌادة. فمال : لست تدرن هذا 

ا ٌكون فً آخر الزمان ، ملن ٌجمع صامت الناس كلّهم ، حتى إذا ظن أنه لم ٌترن شٌبًا ، هذ
 فتح فاه ٌلتمس الزٌادة.

لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل إذا أنا بشجر ، فؤعجبنً ؼصن من شجرة منها 
ً الشجر ناضر ، فؤردت لطعة ، فنادتنً شجرة أخرى : "ٌا عبد هللا ، منً فخذ". حتى نادان

أجمع : "ٌا عبد هللا ، منا فخذ". لال : لست تدرن هذا ، هذا ٌكون فً آخر الزمان ، ٌمل الرجال 
 وٌكثر النساء ، حتى إن الرجل لٌخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن.

لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل إذا أنا برجل لابم على عٌن ، ٌؽرؾ لكل 
الماء ، فإذا تََصدعوا عنه َصّب فً َجّرته فلم تَعلَك َجرته من الماء بشًء. لال : لست  إنسان من

 تدرن هذا ، هذا ٌكون فً آخر الزمان ، الماص ٌعلم الناس العلم ثم ٌخالفهم إلى معاصً هللا.
 لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل إذا أنا بعنز وإذا بموم لد أخذوا بموابمها ، وإذا
رجل لد أخذ بمرنٌها ، وإذا رجل لد أخذ بَذنَبها ، وإذا رجل لد ركبها ، وإذا رجل ٌحلبها. فمال : 
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أما العنز فهً الدنٌا ، والذٌن أخذوا بموابمها ٌتسالطون من عٌشها ، وأما الذي لد أخذ بمرنٌها 
ركبها  فمد  فهو ٌعالج من عٌشها ضٌمًا ، وأما الذي أخذ بذنبها فمد أدبرت عنه ، وأما الذي

 تركها. وأما الذي ٌحلبها فَبخٍ  بخٍ ، ذهب ذلن بها.
لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل ، وإذا أنا برجل ٌْمتح على لَلٌب ، كلما أخرج 
دلوه صبَّه فً الحوض ، فانساب الماء راجعًا إلى الملٌب. لال : هذا رجل َرّد هللا علٌه صالح 

 عمله ، فلم ٌمبله.
ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل ، إذا أنا برجل ٌبذُر بذًرا فٌستحصد ، فإذا  لال :
 حنطة طٌبة.

 لال : هذا رجل لبل هللا صالح عمله ، وأزكاه  له.
لال : ثم ألبلت حتى إذا انفرج بً السبٌل ، إذا أنا برجل مستلك على لفاه ، لال : ٌا عبد 

فوهللا ما لعدت منذ خلمنً هللا فؤخذت بٌده ، فمام ٌسعى حتى هللا ، ادن منً فخذ بٌدي وألعدنً ، 
ما أراه. فمال له الفتى : هذا عْمر األبعد نَفَد ، أنا ملن الموت وأنا المرأة التً أتتن...أمرنً هللا 
بمبض روح األبعد فً هذا المكان ، ثم أصٌره إلى نار جهنم لال : ففٌه نزلت هذه : } َوِحٌَل 

ٌْنَُهْم َوبَ  ٌَْن َما ٌَْشتَُهوَن { اآلٌة"بَ
(ٔ). 

هذا أثر ؼرٌب، وفً صحته نظر ، وتنزٌل هذه اآلٌة علٌه وفً حمه  لال ابن كثٌر:"
بمعنى أن الكفار كلهم ٌتوفون وأرواحهم متعلمة بالحٌاة الدنٌا ، كما جرى لهذا المؽرور المفتون 

 .(ٕ)ٌشتهً" ، ذهب ٌطلب مراده فجاءه الموت فجؤة بؽتة ، وحٌل بٌنه وبٌن ما
[، أي:" كما فعل هللا بؤمثالهم من ٗ٘لوله تعالى:}َكَما فُِعَل بِؤَْشٌَاِعِهْم ِمْن لَْبُل{ ]سبؤ :  

 .(ٖ)كفرة األمم السابمة"
أي : كما جرى لؤلمم الماضٌة المكذبة للرسل ، لما جاءهم بؤس هللا تمنوا  لال ابن كثٌر:"

ا رَ  ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكٌَن. فَلَْم أن لو آمنوا فلم ٌمبل منهم ، } فَلَمَّ أَْوا بَؤَْسنَا لَالُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ
ِ الَّتًِ لَْد َخلَْت فًِ ِعبَاِدِه َوَخِسَر ُهنَاِلَن  ا َرأَْوا بَؤَْسنَا ُسنَّةَ َّللاَّ اْلَكافُِروَن { ]ؼافر ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِمانُُهْم لَمَّ

 :1ٗ  ،1٘"](ٗ). 
 .(٘)األشٌاع: جمع شٌعة، وهم الفرق" لال السمعانً:" 
 [، وجوه:ٗ٘وفً لوله تعالى:}َكَما فُِعَل بِؤَْشٌَاِعِهْم ِمْن لَْبُل{ ]سبؤ :  

 .(ٙ)أحدها : أنهم أوابلهم من األمم الخالٌة لبل هإالء، لاله مماتل
 .(2)الضحانالثانً : أنه أصحاب الفٌل حٌن أرادوا خراب الكعبة ، لاله 

الثالث : هم أمثالهم من الكفار الذٌن لم ٌمبل هللا سبحانه منهم التوبة عند المعاٌنة. وهذا لول ابن 
 .(1)زٌد

 .(5)}َكَما فُِعَل بِؤَْشٌَاِعِهْم ِمْن لَْبُل{، لال: كما فعل بالكفار من لبلهم" وعن مجاهد: 
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أي: أهل دٌنهم وموافمهم من األمم الماضٌة حٌن لم ٌمبل منهم اإلٌمان  لال الثعلبً:" 
 .(ٔ)والتوبة فً ولت البؤس"

 .(ٕ)}كما فعل{ بمن كان مذهبه مذهبهم" ولال الزجاج:" 
: "فعلنا بهإالء المشركٌن؛ فحلنا بٌنهم وبٌن ما ٌشتهون من اإلٌمان لال الطبري: معناه 

ومعاٌنتهم بؤسه، كما فعلنا بؤشٌاعهم على كفرهم باهلل من لبلهم من باهلل عند نزول سخط هللا بهم، 
كفار األمم؛ فلم نمبل منهم إٌمانهم فً ذلن الولت، كما لم نمبل فً مثل ذلن الولت من 

 .(ٖ)ضربابهم"
عن ابن عمر رضً هللا عنه:" أنه شرب ماءا باردا فبكى، فمٌل له: ما ٌبكٌن؟ فمال:  

}وحٌل بٌنهم وبٌن ما ٌشتهون{، فعرفت أن أهل النار ال ٌشتهون إال ذكرت آٌة فً كتاب هللا: 
 .(ٗ)الماء البارد، ولال هللا: }أفٌضوا علٌنا من الماء{"

[، أي:" إنهم كانوا فً الدنٌا فً َشّنٍ ٗ٘لوله تعالى:}إِنَُّهْم َكانُوا فًِ َشّنٍ ُمِرٌٍب{ ]سبؤ :  
 .(٘)والملك، فلذلن لم ٌإمنوا" من أمر الرسل والبعث والحساب، ُمْحِدث للرٌبة

 .(ٙ)أي: فً شن مرتابٌن" لال السمعانً:" 
أي : كانوا فً الدنٌا فً شن ورٌبة ، فلهذا لم ٌتمبل منهم اإلٌمان عند  لال ابن كثٌر:"

 .(2)معاٌنة العذاب"
وحٌل بٌن هإالء المشركٌن حٌن عاٌنوا بؤس هللا وبٌن اإلٌمان؛ إنهم  لال الطبري:ٌمول:" 

كانوا لبل فً الدنٌا فً شن، من نزول العذاب الذي نزل بهم وعاٌنوه، ولد أخبرهم نبٌهم أنهم إن 
لم ٌنٌبوا مما هم علٌه ممٌمون من الكفر باهلل، وعبادة األوثان، أن هللا مهلكهم، ومحلٌّ بهم عموبته 

الدنٌا، وآجل اآلخرة لبل نزوله بهم، مرٌب ٌمول: موجب لصاحبه الذي هو به ما فً عاجل 
 :(1)ٌرٌبه من مكروه، من لولهم: لد أراب الرجل إذا أتى رٌبة وركب فاحشة، كما لال الراجز

 ٌا لَوُم َما ِلً وأبَا ذَُإٌِب؟ ... كنُت إَذا أتَْوتُهُ من َؼٌبِ 
ٌِْب ٌَُشمُّ ِعْطِفً َوٌُبُّز ثَْوبًِ ..  . كؤنَّما أَرْبتُهُ بَِر

 .(5)ٌمول: كؤنما أتٌت إلٌه رٌبة"
{  ولال مماتل:"  من العذاب بؤنه ؼٌر نازل بهم فً الدنٌا، }مرٌب{، }إِنَُّهْم َكانُوا فًِ َشّنٍ

 .(ٓٔ)ٌعنى: بمرٌب أنهم ال ٌعرفون شكهم"
فمد أعلمنا هللا جل وعز أنه ٌعذب على الشن، ولد لال لوم من الضبلل أن  لال الزجاج:" 

لال: }َوَما َخلَْمنَا السََّماَء  -جل وعز  -الشاكٌن ال شًء علٌهم، وهذا كفر ونمض للمرآن ألن هللا  -
ٌٌْل ِللَِّذٌنَ  ٌْنَُهَما بَاِطبًل َذِلَن َظنُّ الَِّذٌَن َكفَُروا فََو  .(ٔٔ)[ "2َٕكفَُروا ِمَن النَّاِر{ ]ص :  َواأْلَْرَض َوَما بَ
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لال لتادة:" إٌاكم والشن والرٌبة، فإنه من مات على شن بعث علٌه، ومن مات على  
 .(ٔ)ٌمٌن بعث علٌه"

 [:ٗ٘-2ٗفوابد اآلٌات:]
 دعوة هللا تعالى ٌنبؽً أن ال ٌؤخذ الداعً علٌها أجراً، وٌحتسب أجره على هللا عز وجل. -ٔ
هللا تعالى فً لوله جاء الحك وما ٌبدئ الباطل وما ٌعٌد إذ ما هو إالّ سنٌّات بٌان صدق  -ٕ

 واإلسبلم ضارب بجرانه فً الجزٌرة فبل دٌن فٌها إال اإلسبلم.
 اإلٌمان االضطراري ال ٌنفع صاحبه كإٌمان من رأى العذاب. -ٖ
 الشن كفر وال إٌمان مع رإٌة العذاب. -ٗ

 «هلل وحده آخر تفسٌر سورة )سبأ(، والحمد»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «فاطر»تفسٌر سورة 

بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، « الخامسة والثبلثون»هً السورة «: فاطر»سورة 
، عدد (ٔ)«الفرلان»بحسب ترتٌب النزول، نزلت بعد سورة: « الثالثة واألربعون»وهً السورة 

ست. وكلماتها سبعمابة وسبعون. وحروفها آٌاتها خمس وأربعون عند األكثرٌن، وعند الشامٌٌن 
 . (ٕ)ثبلثة آالؾ ومابة وثبلثة وثبلثون
}َجِدٌٍد{ ]فاطر :  ،[2}الَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌد{ ]فاطر : والمختلؾ فٌها سبع آٌات؛ 

}أَْن  ،[ٕٕ}َمْن فًِ اْلمُبُور{ ]فاطر : ، [5ٔ}اْلبَِصٌُر{ ]فاطر : ، [ٕٓ}النُّوُر{ ]فاطر : ، [ٙٔ
 . (ٖ)«زاد من بز:»، وفواصل آٌاتها [ٖٗ}تَْبِدٌبًل { ]فاطر : ، [ٔٗتَُزواَل{ ]فاطر : 

 :أسماء السورة 
 :سورة فاطر»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

، وكتبت فً كثٌر من المصاحؾ وكتب التفسٌر، «سورة فاطر»اشتهرت تسمٌتها باسم 
أن هذا الوصؾ ولع فً طالعة السورة، ولم ٌمع فً أول سورة  «سورة فاطر»ووجه تسمٌتها 

 . (ٗ)ؼٌرها
لذكر هذا االسم الجلٌل والنعت « فاطر»وتسمى هذه السورة سورة  الماسمً:" لال

 .(٘)"الجمٌل فً طلٌعتها
 :سورة المالبكة»اسمها اإلجتهادي:  -ثانٌا:» 

أنه ذكر فً أولها صفة المبلبكة، ولم ٌمع فً سورة  «سورة المبلبكة»ووجه تسمٌتها 
 أخرى. 

سمٌت بذلن لما جاء فٌها من خلك المبلبكة، وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة  الماسمً:" لال
 .(ٙ)فً العدد، الدال على عجٌب صنعه تعالى وباهر لدرته"

أخذهم الفٌض ولال المهاٌمً: سمٌت بها الشتمالها على بٌان تفصٌل رسالتهم، من جهة  
عن هللا، وإٌصاله إلى خلمه، من جهة أو جهتٌن أو ثبلث أو أكثر، لٌشعر أن الرسالة العامة لهم، 
إذا كانت كذلن، فكٌؾ الرسالة الخاصة؟ مثل إنزال المرآن. فٌجوز أن ٌكون له جهات كثٌرة. 

 .(2)ولد روي أنه كان لجبرٌل ستمابة جناح"
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 ول السورة، لوالن:فً مكان نز
 .(ٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٓٔ)، ومماتل(5)، ولتادة(1)أحدها: أنها نزلت بمكة. لاله ابن عباس
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 .(ٕ)هً مكٌة بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖ)سورة فاطر مكٌة فً لول الجمٌع" لال المرطبً:" 
 .(ٗ)السورة مكٌة إجماعا" :"الفٌروزآبادىلال  

ِ{ ]فاطر: آٌتٌن: }الثانً: أنها مكٌة إال  [ اآلٌة: }ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتاَب{ 5ٕإِنَّ الَِّذٌَن ٌَتْلُوَن ِكتاَب َّللاَّ
 .(٘). حكاه الطبرسً عن الحسن[ اآلٌةٕٖ]فاطر: 
 «:سبأ»مع سورة « فاطر»مناسبة سورة 

ازل ومناسبتها لما لبلها: إنه لما ذكر سبحانه فً آخر سابمتها هبلن المشركٌن وإنزالهم من
}فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا  لزم المإمنٌن حمده تعالى وشكره كما جاء فً لوله: -العذاب

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام :   .(ٙ)[َ٘ٗواْلَحْمُد ّلِِلَّ
 أؼراض السورة ومماصدها 

 :اشتملت السورة على المماصد التالٌة

فافتتحت بما ٌدل على أنه مستحك الحمد على ما أبدع من إثبات تفرد هللا تعالى باإللهٌة،  -ٔ
 .الكابنات، الدال إبداعها على تفرده تعالى باإللهٌة

 .إثبات صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به، وأنه جاء به الرسل من لبله -ٕ

 .إثبات البعث والدار اآلخرة -ٖ

مداد، وما ٌعبد المشركون من دونه تذكٌر الناس بإنعام هللا علٌهم بنعمة اإلٌجاد ونعمة اإل -ٗ
 ً  .ال ٌؽنون عنهم شٌباً، ولد عبدهم الذٌن من لبلهم، فلم ٌؽنوا عنهم من هللا شٌبا

 .تثبٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص على ما ٌبللٌه من لومه من صد لدعوته ورفض لرسالته -٘

 .كشؾ نواٌا لرٌش فً اإلعراض عن اتباع اإلسبلم؛ ألنهم احتفظوا بعزتهم -ٙ

 .أن ٌحل بهم ما حل باألمم المكذبة لبلهم -ومن كان على شاكلتها-إنذار لرٌش  -4

 .الثناء على الذٌن تلموا دعوة اإلسبلم بالتصدٌك وبضد حال المكذبٌن -6

تذكٌر الذٌن أعرضوا عن دعوة اإلسبلم بؤنهم كانوا ٌودون أن ٌرسل هللا إلٌهم رسوالً،  -6
 .وا وعتوا عتواً كبٌراً فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا واستكبر

بٌنت السورة أنه ال مفر للذٌن أعرضوا عن دعوة اإلسبلم من حلول العذاب علٌهم، فمد  -ٓٔ
شاهدوا آثار األمم المكذبٌن من لبلهم، وأن ال ٌؽتروا بإمهال هللا إٌاهم؛ فإن هللا ال ٌخلؾ 

 .وعده

 .التحذٌر من ؼرور الشٌطان، والتذكٌر بعداوته لنوع اإلنسان -ٔٔ

ولؾ الخلك من المرآن؛ فمنهم ظالم لنفسه باتباع هواه، وارتكاب الذنوب بٌان م -ٕٔ
والمعاصً، ومنهم ممتصد فً عبادة ربه، ومنهم سابك بالخٌرات مسارع لنٌل 

 .الدرجات

المنة على العباد بحفظ السماء واألرض عن تخلخل األركان والزوال، فهو سبحانه  -ٖٔ
 .المتحكم بؤمرهما والمسٌر لشؤنهما
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 .ذٌن ٌمكرون فً الدنٌا المكر بهم فً اآلخرة؛ إذ الجزاء من جنس العملعموبة ال -ٗٔ

اإلخبار بؤنه سبحانه لو عامل عباده بالعدل، لم ٌَْسلَم من عذابه أحد من اإلنس والجان،  -٘ٔ
 .(ٔ)لكنه سبحانه وتعالى عاملهم بإحسانه وفضله

 :فضابل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

من لرأ سورة المبلبكة دعته ٌوم المٌامة »لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبً بن كعب  -
 .(ٕ)«ثبلث أبواب من الجنة أن ادخل من أي األبواب شبت

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن
ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلبَِكِة ُرُساًل أُوِلً أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَ  اَع ٌَِزٌُد }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ٍء لَِدٌٌر )فًِ اْلَخْلِك َما ٌََشاُء إِ  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  [ ٔ({ ]فاطر : ٔنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

الثناء على هللا بصفاته التً كلُّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، 
خالك السماوات واألرض ومبدعهما، جاعل المبلبكة رسبل إلى َمن ٌشاء من عباده، وفٌما شاء 

وِمن عظٌم لدرة هللا أن جعل المبلبكة أصحاب أجنحة مثنى وثبلث ورباع تطٌر من أمره ونهٌه، 
بها؛ لتبلٌػ ما أمر هللا به، ٌزٌد هللا فً خلمه ما ٌشاء. إن هللا على كل شًء لدٌر، ال ٌستعصً 

 علٌه شًء.
ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]فاطر :  اء على هللا [، أي:" الثنٔلوله تعالى:}اْلَحْمُد ّلِِلَّ

بصفاته التً كلُّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، خالك السماوات 
 .(ٔ)واألرض ومبدعهما"

ٌمول تعالى ذكره: الشكر الكامل للمعبود الذي ال تصلح العبادة إال له، وال  لال الطبري:"
 .(ٕ)ٌنبؽً أن تكون لؽٌره خالك السماوات السبع واألرض"

ِ فَاِطِر السماوات واألرض{ ٌعنً: جمٌع األَرض" لال ٌحٌى:"   .(ٖ)لوله: }الحمد ّلِلَّ
 .(ٗ)}فاطر السماوات{: مبتدبها ومبتدعها" لال الزمخشري:" 
 .(٘)عن لتادة، لوله:}فاطر السماوات واألرض{، لال: خالك السماوات واألرض" 
كل شًء فً المرآن فاطر السماوات واألرض فهو خالك السموات  لال الضحان:" 

 .(ٙ)واألرض"
 .(2)بدٌع السموات واألرض" ولال ابن عباس:" 
، حتى أتانً أعرابٌّان «فاطر السماوات واألرض»كنت ال أدري ما لال ابن عباس:" 

 .(1)، ٌمول: أنا ابتدأتها"«أنا فََطرتها»ٌختصمان فً ببر، فمال أحدهما لصاحبه:
[، أي:" جاعل المبلبكة رسبل إلى َمن ٔلوله تعالى:}َجاِعِل اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبًل{ ]فاطر :  

 .(5)ٌشاء من عباده، وفٌما شاء من أمره ونهٌه"
}َجاِعِل اْلَمبلبَِكةَ ُرُسبل{ إلى من ٌشاء من عباده، وفٌما شاء من أمره  لال الطبري:"

 .(ٓٔ)ونهٌه"
 .(ٔٔ)أي : بٌنه وبٌن أنبٌابه" لال ابن كثٌر:"

 .(ٔ)عن السدي:"}جاعل المبلبكة رسبل{، لال: إلى العباد"
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[، أي:" وِمن عظٌم لدرة هللا ٔلوله تعالى:}أُوِلً أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثبَُلَث َوُربَاَع{ ]فاطر :  
 .(ٕ)أن جعل المبلبكة أصحاب أجنحة مثنى وثبلث ورباع تطٌر بها؛ لتبلٌػ ما أمر هللا به"

ٌمول: أصحاب أجنحة ٌعنً مبلبكة، فمنهم من له اثنان من األجنحة،  لال الطبري:"
 .(ٖ)ومنهم من له ثبلثة أجنحة، ومنهم من له أربعة"

أي : ٌطٌرون بها لٌبلؽوا ما أمروا به سرٌعًا } َمثْنَى َوثبُلَث َوُربَاَع { أي  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ): منهم َمْن له جناحان ، ومنهم َمْن له ثبلثة ومنهم َمْن له أربعة ، ومنهم َمْن له أكثر من ذلن"

 .(٘)لال: بعضهم له جناحان وبعضهم ثبلثة وبعضهم أربعة" لال لتادة:"
صلى هللا علٌه  -لال: "سمعت ابن مسعود ٌمول: لال رسول هللا شمٌك بن سلمة، عن 

، لال سؤلت عاصما عن «رأٌت جبرٌل على سدرة المنتهى، وله ستمابة جناح: »-وسلم 
األجنحة؟، فؤبى أن ٌخبرنً، لال: فؤخبرنً بعض أصحابه أن الجناح ما بٌن المشرق 

 .(ٙ)والمؽرب"
 .(2)[، أي:" ٌزٌد هللا فً خلمه ما ٌشاء"ٌََٔشاُء{ ]فاطر :  لوله تعالى:}ٌَِزٌُد فًِ اْلَخْلِك َما 
وذلن زٌادته تبارن وتعالى فً خلك هذا الملن من األجنحة على اآلخر  لال الطبري:" 

ما ٌشاء، ونمصانه عن اآلخر ما أحب، وكذلن ذلن فً جمٌع خلمه ٌزٌد ما ٌشاء فً خلك ما شاء 
 .(1)لخلك واألمر وله المدرة والسلطان"منه، وٌنمص ما شاء من خلك ما شاء، له ا

 .(5)ٌزٌد فً أجنحتهم وخلمهم ما ٌشاء"{: ٌزٌد فً الخلك ما ٌشاءعن السدي :"}
أى: ٌزٌد فً خلك األجنحة، وفً ؼٌره ما تمتضٌه مشٌبته وحكمته.  لال الزمخشري:" 

واألصل الجناحان، ألنهما بمنزلة الٌدٌن، ثم الثالث والرابع زٌادة على األصل، وذلن ألوى 
للطٌران وأعون علٌه. فإن للت: لٌاس الشفع من األجنحة أن ٌكون فً كل شك نصفه، فما 

فً وسط الظهر بٌن الجناحٌن ٌمدهما بموة. أو لعله لؽٌر  صورة الثبلثة؟ للت: لعل الثالث ٌكون
الطٌران، فمد مربى فً بعض الكتب أن صنفا من المبلبكة لهم ستة أجنحة فجناحان ٌلفون بها 
أجسادهم، وجناحان ٌطٌرون بهما فً األمر من أمور هللا، وجناحان مرخٌان على وجوههم حٌاء 

ة فً الخلك: من طول لامة، واعتدال صورة، وتمام فً من هللا.. واآلٌة مطلمة تتناول كل زٌاد
، وجزالة فً الرأى، وجراءة فً الملب، (ٓٔ)األعضاء، ولوة فً البطش، وحصافة فً العمل

، وحسن تؤن فً مزاولة األمور، (ٕٔ)، ولبالة فً التكلم(ٔٔ)وسماحة فً النفس، وذاللة فً اللسان
 .(ٖٔ)وما أشبه ذلن مما ال ٌحٌط به الوصؾ"
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 .(ٔ)عن الزهري، لوله: "}ٌزٌد فً الخلك ما ٌشاء{، لال: حسن الصوت"وروي 
 .(ٕ)، بالحاء المهملة«ٌَِزٌُد فً الحلك»ولرئ فً الشاذ : 

ٍء لَِدٌٌر{ ]فاطر :  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" إن هللا على كل شًء لدٌر، ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 . (ٖ)ال ٌستعصً علٌه شًء"

ٌمول: إن هللا تعالى ذكره لدٌر على زٌادة ما شاء من ذلن فٌما شاء،  لال الطبري:" 
ونمصان ما شاء منه ممن شاء، وؼٌر ذلن من األشٌاء كلها، ال ٌمتنع علٌه فعل شًء أراده 

 .(ٗ)سبحانه وتعالى"
 

 المرآن
ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فاََل ُمْمِسَن لََها َوَما ٌُْمِسْن فاََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو الْ  عَِزٌُز }َما ٌَْفتَحِ َّللاَّ

 [ ٕ({ ]فاطر : ٕاْلَحِكٌُم )
 التفسٌر: 

ما ٌفتح هللا للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وؼٌر ذلن من النعم، فبل أحد ٌمدر أن ٌمسن 
الرحمة، وما ٌمسن منها فبل أحد ٌستطٌع أن ٌرسلها بعده سبحانه وتعالى. وهو العزٌز  هذه

 الماهر لكل شًء، الحكٌم الذي ٌرسل الرحمة وٌمسكها َوْفك حكمته.
ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فبََل ُمْمِسَن لََها َوَما ٌُْمِسْن فبََل ُمْرِسَل لَهُ مِ   ْن لوله تعالى:}َما ٌَْفتَحِ َّللاَّ

[، أي:" ما ٌفتح هللا للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وؼٌر ذلن من النعم، ٕبَْعِدِه{ ]فاطر : 
فبل أحد ٌمدر أن ٌمسن هذه الرحمة، وما ٌمسن منها فبل أحد ٌستطٌع أن ٌرسلها بعده سبحانه 

 .(٘)وتعالى"
اس من خٌر فبل ٌمول: " مفاتٌح الخٌر ومؽالمه كلها بٌده؛ فما ٌفتح هللا للنلال الطبري:  

ُمؽلك له، وال ممسن عنهم، ألن ذلن أمره ال ٌستطٌع أمره أحد، وكذلن ما ٌؽلك من خٌر عنهم 
 .(ٙ)فبل ٌبسطه علٌهم وال ٌفتحه لهم، فبل فاتح له سواه؛ ألن األمور كلها إلٌه وله"

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة{، أي: من خٌر }فبَل   ُمْمِسَن لََها{: فبل ٌستطٌع عن لتادة: "}َما ٌَْفتَحِ َّللاَّ
 .(2)أحد حبسها"

 .(1)ٌمول: لٌس لن من األمر شًء" لال ابن عباس:" 
ما ٌفتح هللا للناس من باب توبة فبل مرسل له من بعده وهم ال  ولال ابن عباس:" 
 .(5)ٌتوبون"
 .(ٓٔ)ما ٌفتح هللا للناس من رحمة فبل ممسن لها{، لال: المطر"عن السدي:" } 
لئلطبلق واإلرسال. أال ترى إلى لوله: }فبل مرسل « الفتح»استعٌر  مخشري:"لال الز 

، ٌعنى: أى: شًء ٌطلك هللا من رحمة أى من نعمة رزق أو «ال فاتح له»له من بعده{ مكان 
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« الرحمة»مطر أو صحة أو أمن أو ؼٌر ذلن من صنوؾ نعمابه التً ال ٌحاط بعددها. وتنكٌره 
ال: من أٌة رحمة كانت سماوٌة أو أرضٌة، فبل أحد ٌمدر على إمساكها لئلشاعة واإلبهام، كؤنه ل

 .(ٔ)وحبسها، وأى شًء ٌمسن هللا فبل أحد ٌمدر على إطبلله"
ٌخبر تعالى أنه ما شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، وأنه ال مانع لما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)أعطى ، وال معطً لما منع"
اد  لال : "كتب معاوٌة إلى المؽٌرة بن شعبة : اكتب  -شعبة مولى المؽٌرة بن  -عن ورَّ

لً بما سمعَت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فدعانً المؽٌرة فكتبت إلٌه : إنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
ال إله إال هللا ، وحده ال شرٌن له ، له الملن وله الحمد وهو على »انصرؾ من الصبلة لال : 

شًء لدٌر ، اللهم ال مانع لما أعطٌت وال معطً لما منعت ، وال ٌنفع ذا الَجّد منن الَجّد" ،  كل
وسمعته ٌنهى عن لٌل ولال ، وكثرة السإال وإضاعة المال ، وعن وأد البنات ، وعموق 

 .(ٖ)«"األمهات ، وَمْنع وَهات
 كان إذا رفع رأسه من عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصو 

الركوع ٌمول : "سمع هللا لمن حمده ، اللهم ربنا لن الحمد ، ملء السماء واألرض وملء ما 
شبت من شًء بعد. اللهم ، أهَل الثناء والمجد. أحّك ما لال العبد ، وكلنا لن عبد. اللهّم ال مانع 

 .(ٗ)منن الجّد" لما أعطٌت ، وال معطً لما منعت ، وال ٌنفع ذا الَجدّ 
ابن وهب، لال: "سمعت مالكا ٌحدث أن أبا هرٌرة رضً هللا، عنه كان إذا أصبح عن  

َما ٌَْفتَحِ فً اللٌلة التً ٌمطرون فٌها وتحدث مع أصحابه، لال: مطرنا اللٌلة بنوء الفتح ثم ٌتلو :}
ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فبَل ُمْمِسَن لََها  .(٘){"َّللاَّ

[، أي:" وهو العزٌز الماهر لكل شًء، ٕ:}َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]فاطر : لوله تعالى 
 . (ٙ)الحكٌم الذي ٌرسل الرحمة وٌمسكها َوْفك حكمته"

ٌمول: وهو العزٌز فً نِممته ممن انتمم منه من خلمه بحبس رحمته عنه  لال الطبري:" 
ان فتح ذلن صبلًحا، وإمساكه إٌاه عنهم وخٌراته، الحكٌم فً تدبٌر خلمه وفتحه لهم الرحمة إذا ك

 .(2)إذا كان إمساكه حكمة"
 

 المرآن
ِ ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء َوا ٌُْر َّللاَّ ٌُْكْم َهْل ِمْن َخاِلٍك َؼ ِ َعلَ أْلَْرِض اَل إِلَهَ }ٌَاأٌََُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ

 [ ٖ({ ]فاطر : ٖإِالَّ ُهَو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن )
 التفسٌر: 

كم وجوارحكم، فبل خالك لكم ؼٌر هللا ٌرزلكم ٌا أٌها الناس اذكروا نعمة هللا علٌكم بملوبكم وألسنت
من السماء بالمطر، ومن األرض بالماء والمعادن وؼٌر ذلن. ال إله إال هو وحده ال شرٌن له، 

 فكٌؾ تُْصَرفون عن توحٌده وعبادته؟
ٌُْكْم{ ]فاطر :   ِ َعلَ ها الناس [، أي:" ٌا أٌٖلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ

 .(ٔ)اذكروا نعمة هللا علٌكم بملوبكم وألسنتكم وجوارحكم"
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ٌِْه َوَسلَّم  لال الطبري:  " ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن به من لوم رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
ٌُْكْم{ بفتحه لكم من خٌراته ما فتح  ِ{ التً أنعمها }َعلَ من لرٌش: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

 .(ٕ)وبسطه لكم من العٌش ما بسط"
 .(ٖ)، ومن األرض: النبات"الرزق من السماء: المطر لال السدي:" 
 .(ٗ)معنى هذا الذكر: الشكر" لال المرطبً:" 
لٌس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فمط، ولكن به وبالملب،  لال الزمخشري:" 

وشكرها بمعرفة حمها واالعتراؾ بها وطاعة مولٌها. ومنه لول (٘)وحفظها من الكفران والؽمط 
أٌادى عندن. ٌرٌد: حفظها وشكرها والعمل على موجبها، والخطاب الرجل لمن أنعم علٌه: اذكر 

 .(ٙ)عام للجمٌع ألن جمٌعهم مؽمورون فً نعمة هللا"
ِ ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض{ ]فاطر :   ٌُْر َّللاَّ [، أي:" فبل ٖلوله تعالى:}َهْل ِمْن َخاِلٍك َؼ

 .  (2)، ومن األرض بالماء والمعادن وؼٌر ذلن"خالك لكم ؼٌر هللا ٌرزلكم من السماء بالمطر
ٌمول:" وفكروا فانظروا هل من خالك سوى فاطر السماوات واألرض  لال الطبري: 

 .(1)الذي بٌده مفاتٌح أرزالكم ومؽالمها }ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء َواألْرِض{ فتعبدوه دونه"
ٌنبه تعالى عباده وٌرشدهم إلى االستدالل على توحٌده فً إفراد العبادة  لال ابن كثٌر:" 

له ، كما أنه المستمل بالخلك والرزق فكذلن فَلٌفرد بالعبادة، وال ٌشرن به ؼٌره من األصنام 
 .(5)واألنداد واألوثان"

 .(ٓٔ)شرٌن له"[، أي:" ال إله إال هو وحده ال ٖلوله تعالى:}اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]فاطر :  
ٌمول: ال معبود تنبؽً له العبادة إال الذي فطر السماوات واألرض المادر  لال الطبري:" 

على كل شًء، الذي بٌده مفاتح األشٌاء وخزابنها، ومؽالك ذلن كله، فبل تعبدوا أٌها الناس شٌبًا 
   .(ٔٔ)دوا باأللوهة"سواه، فإنه ال ٌمدر على نفعكم وضركم سواه، فله فؤخلصوا العبادة وإٌاه فؤفر

[، أي:" فكٌؾ تُْصَرفون عن توحٌده ٖلوله تعالى:}فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن{ ]فاطر :  
 . (ٕٔ)وعبادته؟"
ٌمول: فؤي وجه عن خالمكم ورازلكم الذي بٌده نفعكم وضركم  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)تصرفون"
 .(ٗٔ)لال الزمخشري:أي:" فمن أي وجه تصرفون عن التوحٌد إلى الشرن؟" 
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أي : فكٌؾ تإفكون بعد هذا البٌان ، ووضوح هذا البرهان ، وأنتم بعد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)هذا تعبدون األنداد واألوثان ؟"

 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: }تإفكون{، لال: تكذبون" 
  .(ٖ)أنى تصرفون" لال الحسن:" 
وهو الصرؾ، ٌمال: ما أفكن عن كذا، أي ما صرفن  -بالفتح–األفن  لال المرطبً:" 

وهو الكذب، وٌرجع هذا أٌضا إلى ما تمدم، ألنه لول مصروؾ  -بالكسر–عنه. ولٌل: من اإلفن 
   .(ٗ)عن الصدق والصواب، أي: من أٌن ٌمع لكم التكذٌب بتوحٌد هللا"

 [:ٖ-ٔفوابد اآلٌات:]
 على إنعامه.وجوب حمد هللا تعالى وشكره  -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم بإخباره أنه جاعل المبلبكة رسبلً. -ٕ  تمرٌر الرسالة والنبوة لدمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 وجوب اللجوء إلى هللا تعالى فً طلب الخٌر ودفع الضر فإنه بٌده خزابن كل شًء. -ٖ
 وجوب ذكر النعم لٌكون ذلن حافزاً على شكرها بطاعة هللا ورسوله. -ٗ
 تمرٌر التوحٌد باألدلة العملٌة التً ال ترد. -٘
 العجب من حال المشركٌن ٌمرون بانفراد هللا تعالى بخلمهم ورزلهم وٌعبدون معه ؼٌره. -ٙ

 المرآن
ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر ) بَْت ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن َوإِلَى َّللاَّ بُوَن فَمَْد ُكذِّ  [ ٗ({ ]فاطر : ٗ}َوإِْن ٌَُكذِّ

 التفسٌر: 
فمد ُكذِّب رسل ِمن لبلن، وإلى هللا تصٌر األمور فً اآلخرة،  -أٌها الرسول-وإن ٌكذبن لومن 

 فٌجازي كبل بما ٌستحك.
بَْت ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن{ ]فاطر :   بُوَن فَمَْد ُكذِّ [، أي:" وإن ٌكذبن لومن ٗلوله تعالى:}َوإِْن ٌَُكذِّ

فمد ُكذِّب رسل ِمن لبلن" -أٌها الرسول-
(٘). 

ٌِْه َوَسلَّم: وإن ٌكذبن ٌا دمحم هإالء  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
المشركون باهلل من لومن فبل ٌحزننن ذان، وال ٌعظم علٌن، فإن ذلن سنة أمثالهم من كفرة األمم 

ركو لومن أن ٌكونوا باهلل، من لبلهم وتكذٌبهم رسل هللا التً أرسلها إلٌهم من لبلن، ولن ٌعدو مش
 .(ٙ)مثلهم، فٌتبعوا فً تكذٌبن منهاجهم وٌسلكوا سبٌلهم"

هإالء المشركون باهلل وٌخالفون فٌما  -ٌا دمحم  -ٌمول : وإن ٌكذبن  لال ابن كثٌر:" 
جبتهم به من التوحٌد ، فلن فٌمن سلؾ لبلن من الرسل أسوة ، فإنهم كذلن جاإوا لومهم بالبٌنات 

 .(2)وأمروهم بالتوحٌد فكذبوهم وخالفوهم"
بَْت ُرُسٌل ِمْن لَ   بُوَن فَمَْد ُكذِّ  .(1)ْبِلَن{، ٌعزي نبٌه كما تسمعون"عن لتادة :"}َوإِْن ٌَُكذِّ
 .(5)ٌعزٌه بذلن وٌؤمره بالصبر" لال ٌحٌى:" 
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أعلمه هللا أنه لد كذبت رسل من لبله، وأعلمه أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا تؤس للنبً  لال الزجاج:" 
بُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا{ ]األنعام :   .(ٔ)["ٖٗنصرهم فمال جل وعز، }فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ

بٌده ما أحد من هذه األمة أصابه من والذي نفسً »عن الحسن، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
 .(ٕ)«الجهد فً هللا الذي أصابنً

ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ ]فاطر :   [، أي:" وإلى هللا تصٌر األمور فً ٗلوله تعالى:}َوإِلَى َّللاَّ
 . (ٖ)اآلخرة، فٌجازي كبل بما ٌستحك"

ٌمول " وإلى هللا مرجع أمرن وأمرهم، فُمِحل بهم العموبة، إن هم لم ٌنٌبوا  لال الطبري: 
إلى طاعتنا فً اتباعن واإللرار بنبوتن، ولبول ما دعوتهم إلٌه من النصٌحة، نظٌر ما أحللنا 
بنظرابهم من األمم المكذبة رسلها لبلن، ومنجٌن وأتباعن من ذلن، سنتنا بمن لبلن فً رسلنا 

 .(ٗ)وأولٌابنا"
المعنى: األمر راجع إلى هللا فً مجازاة من كذب، ونصرة من كذب من  لال الزجاج:" 

 .(٘)رسله"
لال النحاس:" أي: األمور مرجعها إلى هللا جل وعز فٌجازي من كذب وٌنصر من كذب  

 .(ٙ)من رسله"
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : وسنجزٌهم على ذلن أوفر الجزاء" 

 
 المرآن

ِ ا نَُّكْم بِاّلِلَّ ْنٌَا َواَل ٌَؽُرَّ نَُّكُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ِ َحكٌّ فاََل تَؽُرَّ ( إِنَّ ْ٘لؽَُروُر )}ٌَاأ ٌََُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ
ا إِنََّما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَّعِ  ٌَْطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ ({ ]فاطر : ٌِٙر )الشَّ

٘-ٙ ] 
 التفسٌر: 

ٌا أٌها الناس إن وعد هللا بالبعث والثواب والعماب حك ثابت، فبل تخدعنَّكم الحٌاة الدنٌا بشهواتها 
ا وال تطٌعوه،  ومطالبها، وال ٌخدعنَّكم باهلل الشٌطان. إن الشٌطان لبنً آدم عدو، فاتخذوه عدوًّ

 من أصحاب النار المولدة.إنما ٌدعو أتباعه إلى الضبلل؛ لٌكونوا 
{ ]فاطر :   ِ َحكٌّ [، أي:" ٌا أٌها الناس إن وعد هللا ٘لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 .(1)بالبعث والثواب والعماب حك ثابت"
ٌِْه  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لمشركً لرٌش المكذبً رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
ٌا أٌها الناس إن وعد هللا إٌاكم بؤسه على إصراركم على الكفر به، وتكذٌب رسوله دمحم َوَسلَّم: 

ٌِْه َوَسلَّم، وتحذٌركم نزول سطوته بكم على ذلن، حك، فؤٌمنوا بذلن وبادروا حلول  َصلَّى هللا َعلَ
 .(5)عموبتكم بالتوبة واإلنابة إلى طاعة هللا واإلٌمان به وبرسوله"
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 .(ٔ)أي: ما وعدكم هللا من مجازاة فحك" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)لال السمعانً:" ٌعنً: وعد المٌامة حك" 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : المعاد كابن ال محالة" 
نَُّكُم اْلَحٌَاةُ الدُّْنٌَا{ ]فاطر :   [، أي:" فبل تخدعنَّكم الحٌاة الدنٌا ٘لوله تعالى:}فبََل تَؽُرَّ

 .(ٗ)بشهواتها ومطالبها"
ٌمول: فبل ٌؽرنكم ما أنتم فٌه من العٌش فً هذه الدنٌا ورٌاستكم التً الطبري:  لال 

 .(٘)تترأسون بها فً ضعفابكم فٌها عن اتباع دمحم واإلٌمان"
 .(ٙ)أي: وإن كان لكم حظ فً الدنٌا ٌؽض من دٌنكم فبل تإثروا ذلن الحظ" لال الزجاج:" 

 .(ٙ)الحظ"
فبل تخدعنكم الدنٌا وال ٌذهلنكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن  لال الزمخشري:اي:" 

 .(2)العمل لآلخرة وطلب ما عند هللا"
لال ابن كثٌر:" أي : العٌشة الدنٌبة بالنسبة إلى ما أعد هللا ألولٌابه وأتباع رسله من  

 .(1)الخٌر العظٌم فبل تَتَلَهَّوا عن ذلن البالً بهذه الزهرة الفانٌة"
سعٌد بن جبٌر: "ؼرور الحٌاة الدنٌا أن ٌشؽل اإلنسان بنعٌمها وفتنتها عن عمل لال 

ٌْتَنًِ لَدَّْمُت ِلَحٌاتًِ{ ]الفجر:   .(5)["ٕٗاآلخرة حتى ٌمول:}ٌا لَ
وفً األثر: "أن هللا تعالى ما أعطً أحدا شٌبا من الدنٌا إال اؼترارا، وما زوى من أحد  

 .(ٓٔ)شٌبا من الدنٌا إال اختبارا"
ِ اْلؽَُروُر{ ]فاطر :   نَُّكْم بِاّلِلَّ [، أي:" وال ٌخدعنَّكم باهلل ٘لوله تعالى:}َواَل ٌَؽُرَّ

 .(ٔٔ)الشٌطان"
"ٌمول: وال ٌخدعنكم باهلل الشٌطان، فٌمنٌكم األمانً، وٌعدكم من هللا  لال الطبري: 

 .(ٕٔ)العدات الكاذبة، وٌحملكم على اإلصرار على كفركم باهلل"
 .(ٖٔ)السمعانً:" أي: ال ٌؽرنكم الؽرور، وهو الشٌطان"لال  
 .(ٗٔ)الؽرور: الشٌطان" لال الزجاج:" 
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" }اْلؽَُروُر {: هو الشٌطان" 
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ِ اْلؽَُروُر{، ٌمول: الشٌطان"  نَُّكْم بِاّلِلَّ  .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}َوال ٌَؽُرَّ
 .(ٖ)وتتنمى على هللا المؽفرة"لال الحسن: "من الؽرور أن تعمل المعصٌة،  
سعٌد بن جبٌر: الؽرور باهلل جّل وعّز أن ٌكون اإلنسان ٌعمل المعاصً ثم ٌتمنّى لال  

 .(٘)لال النحاس:"هذا أحسن ما لٌل فٌه". (ٗ)على هللا جّل وعّز المؽفرة"
 .(ٙ)بضم الؽٌن، وهً: األباطٌل« الؽرور»وٌمرأ: 
ٌَْطاَن   ا{ ]فاطر : لوله تعالى:}إِنَّ الشَّ [، أي:" إن الشٌطان لبنً ٙلَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ

ا وال تطٌعوه"  .(2)آدم عدو، فاتخذوه عدوًّ
ٌَْطاَن{ الذي نهٌتكم أٌها الناس أن تؽتروا بؽروره إٌاكم  لال الطبري:  ٌمول: " }إِنَّ الشَّ

{، فؤنزلوه من أنفسكم منزلة العدو من كم واحذروه بطاعة هللا واستؽشاشكم إٌاه باهلل }لَُكْم َعُدوٌّ
 .(1)حذركم من عدوكم الذي تخافون ؼابلته على أنفسكم، فبل تطٌعوه وال تتبعوا خطواته"

 .(5)"أي: عادوه بطاعة هللالال ابن كثٌر:"  
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" أي: ال ٌؽرنكم الؽرور، وهو الشٌطان" 
 .(ٔٔ)فإنه لحك على كل مسلم عداوته، وعداوته أن ٌعادٌه بطاعة هللا" لال لتادة:" 
الشٌطان ألن ذلن دٌدنه، أخبرنا هللا عز وجل أن «: الؽرور» لال الزمخشري:" 

الشٌطان لنا عدو مبٌن، والتص علٌنا لصته وما فعل بؤبٌنا آدم علٌه السبلم، وكٌؾ انتدب لعداوة 
لى ذلن نتواله ونطٌعه فٌما ٌرٌد منا مما فٌه هبلكنا، جنسنا من لبل وجوده وبعده، ونحن ع

فوعظنا عز وجل بؤنه كما علمتم عدوكم الذي ال عدو أعرق فً العداوة منه، وأنتم تعاملونه 
معاملة من ال علم له بحاله فاتخذوه عدوا فً عمابدكم وأفعالكم، وال ٌوجدن منكم إال ما ٌدل على 

 .(ٕٔ)معاداته ومناصبته فً سركم وجهركم"
[، أي:" إنما ٙلوله تعالى:}إِنََّما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ ]فاطر :  

 . (ٖٔ)الشٌطان ٌدعو أتباعه إلى الضبلل؛ لٌكونوا من أصحاب النار المولدة"
فإنه إنما ٌدعو حزبه، ٌنعً شٌعته ومن أطاعه، إلى طاعته والمبول منه،  لال الطبري: 

 .(ٗٔ)والكفر باهلل لٌكونوا من المخلدٌن فً نار جهنم التً تتولد على أهلها"
هو النار « السعٌر»أتباعه لٌكونوا فً السعٌر، ولال السمعانً:"}إنما ٌدعو{  
 .(ٔ)"المتولدة
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أن ٌضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعٌر ، فهذا هو لال ابن كثٌر:" أي : إنما ٌمصد  
العدو المبٌن. فنسؤل هللا الموي العزٌز أن ٌجعلنا أعداء الشٌطان، وأن ٌرزلنا اتباع كتابه ، 
وااللتفاء بطرٌك رسوله ، إنه على ما ٌشاء لدٌر ، وباإلجابة جدٌر. وهذه كموله : } َوإِْذ لُْلنَا 

ٌَّتَهُ ِلْلَمبلبَِكِة اْسُجُدوا  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ آلَدَم فََسَجُدوا إاِل إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَت
  .(ٕ)["ٓ٘أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدال { ]الكهؾ : 

ه: أولٌاإه }ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعٌِر{، أي: إِنََّما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ{، وحزبعن لتادة:"} 
 .(ٖ)لٌسولهم إلى النار فهذه عداوته"

إِنََّما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ـ ولال: هإالء حزبه عن ابن زٌد، لوله:"} 
ًَ  من اإلنس، ٌمول: أولبن حزب الشٌطان، والحزب: والته الذٌن ٌتوالهم وٌتولونه ولرأ }إِنَّ َوِلٌِّ

اِلِحٌَن{" ُ الَِّذي نزَل اْلِكتَاَب َوُهَو ٌَتََولَّى الصَّ َّللاَّ
(ٗ). 

ثم لخص سر أمره وخطؤ من اتبعه بؤن ؼرضه الذي ٌإمه فً دعوة  لال الزمخشري:" 
 شٌعته ومتبعً خطواته: هو أن ٌوردهم مورد الشموة والهبلن، وأن ٌكونوا من أصحاب السعٌر.

، لٌمطع األطماع الفارؼة واألمانى الكاذبة، فبنى األمر كله على (٘)ثم كشؾ الؽطاء ولشر اللحاء
 .(ٙ)اإلٌمان والعمل وتركهما"

ولال بعض العلماء : "وتحت هذا الخطاب نوع لطٌؾ من العتاب كؤنه ٌمول : إنما  
البلبك بكم أن تعادوه  عادٌت إبلٌس من أجل أبٌكم ومن أجلكم ، فكٌؾ ٌحسن بكم أن توالوه ؟ بل

 .(2)وتخالفوه وال تطاوعوه"
 

 المرآن
اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر ) ({ 4}الَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [ 4]فاطر : 
 التفسٌر: 

جاءت به رسله لهم عذاب شدٌد فً الذٌن جحدوا أن هللا هو وحده اإلله الحك وجحدوا ما 
اآلخرة، والذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات لهم عفو من ربهم وتجاوز عن ذنوبهم 

 بعد سترها علٌهم، ولهم أجر كبٌر، وهو الجنة.
[، أي:" الذٌن جحدوا أن هللا هو 2لوله تعالى:}الَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد{ ]فاطر :  

 .(1)ه اإلله الحك وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شدٌد فً اآلخرة"وحد
}الَِّذٌَن َكفَُروا{ باهلل ورسوله }لَُهْم َعَذاٌب{ من هللا }َشِدٌٌد{ وذلن عذاب  لال الطبري:" 

 .(5)"النار
  .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" ألنهم أطاعوا الشٌطان وَعَصوا الرحمن" 
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اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن   [، أي:" 2آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
والذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات لهم عفو من ربهم وتجاوز عن ذنوبهم بعد سترها 

 . (ٔ)علٌهم، ولهم أجر كبٌر، وهو الجنة"
وعملوا بما أمرهم هللا وانتهوا عما ٌمول: والذٌن صدلوا هللا ورسوله،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"نهاهم عنه }لَُهْم َمْؽِفَرةٌ{ من هللا لذنوبهم }َوأَْجٌر َكبٌٌِر{، وذلن الجنة
لال ابن كثٌر:" }لَُهْم َمْؽِفَرةٌ { أي : لما كان منهم من ذنب ، } َوأَْجٌر َكبٌٌِر { على ما  

   .(ٖ)عملوه من خٌر "
 .(ٗ)ةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر{، وهً الجنة"عن لتادة: "}لَُهْم َمْؽِفرَ  
وعٌد لمن أجاب دعاءه ووعد لمن خالفه ولطع لؤلمانً الفارؼة،  لال البٌضاوي: اآلٌة:" 

 .(٘)وبناء لؤلمر كله على اإلٌمان والعمل الصالح ولوله"
 [:2-ٗفوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم وٌدخل فٌها كل  -ٔ دعاة الحك إذا كذّبوا وأوذوا فعلٌهم أن تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 ٌصبروا.

 تمرٌر البعث والجزاء المتضمن له وعد هللا الحك. -ٕ
 التحذٌر من االؼترار بالدنٌا أي من طول العمر وسعة الرزق سبلمة البدن. -ٖ
التحذٌر من الشٌطان ووجوب االعتراؾ بعداوته، ومعاملته معاملة العدو فبل ٌمبل كبلمه وال  -ٗ

 جاب لندابه وال ٌخدع بتزٌٌنه للمبٌح والشر.ٌست
 بٌان جزاء أولٌاء الرحمن أعداء الشٌطان، وجزاء أعداء الرحمن أولٌاء الشٌطان. -٘

 المرآن
َ ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء فاََل تَْذهَ  ْفُسَن ْب نَ }أَفََمْن ُزٌَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِلٌٌم بَِما ٌَْصنَعُوَن ) ٌِْهْم َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ  [ 6({ ]فاطر : 6َعلَ
 التفسٌر: 

أفمن حسَّن له الشٌطان أعماله السٌبة من معاصً هللا والكفر وعبادة ما دونه من اآللهة واألوثان 
فإن هللا ٌضل من ٌشاء  فرآه حسنًا جمٌبل كَمن هداه هللا تعالى، فرأى الحسن حسنًا والسٌا سٌبًا؟

من عباده، وٌهدي من ٌشاء، فبل تُْهلن نفسن حزنًا على كفر هإالء الضالٌن، إن هللا علٌم 
 بمبابحهم وسٌجازٌهم علٌها أسوأ الجزاء.

[، أي:" أفمن حسَّن له 1لوله تعالى:}أَفََمْن ُزٌَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا{ ]فاطر :  
السٌبة من معاصً هللا والكفر وعبادة ما دونه من اآللهة واألوثان فرآه حسنًا الشٌطان أعماله 

 .(ٙ)جمٌبل كَمن هداه هللا تعالى، فرأى الحسن حسنًا والسٌا سٌبًا؟"
أفمن حسَّن له الشٌطان أعماله السٌبة من معاصً هللا والكفر به،  لال الطبري:ٌمول:" 

حسنًا فحسب سٌىء ذلن حسنًا، وظن أن لبحه جمٌل،  وعبادة ما دونه من اآللهة واألوثان، فرآه
 .(2)لتزٌٌن الشٌطان ذلن له"
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"كمن آمن وعمل صالحا، أي: ال ٌستوٌان، وهذا على االستفهام، وفٌه  لال ٌحٌى: 
 .(ٔ)إضمار"
 .(ٕ)ٌمول: شبه علٌه عمله، فرأى سٌبه حسنا" لال الفراء:" 
 .(ٖ)لال لتادة والحسن: "الشٌطان زٌَّن لهم" 
 الجواب ههنا على ضربٌن: لال الزجاج:" 

أحدهما: ٌدل علٌه: }فبل تذهب نفسن علٌهم حسرات{. وٌكون المعنى: أفمن زٌن له سوء عمله 
 فؤضله هللا ذهبت نفسن علٌه حسرة.

وٌجوز أن ٌكون الجواب محذوفا وٌكون المعنى: أفمن زٌن له سوء عمله كمن هداه هللا، وٌكون 
 .(ٗ)من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء{"دلٌله: }فإن هللا ٌضل 

عن أبً لبلبة:" أنه سبل، عن هذه اآلٌة: }أفمن زٌن له سوء عمله فرآه حسنا{، أهم  
عمالنا هإالء الذٌن ٌصنعون؟ لال: لٌس هم. إن هإالء لٌس أحدهم ٌؤتً شٌبا مما ال ٌحل له إال 

حرام، إنما أولبن أهل  لد عرؾ أن ذلن حرام علٌه. إن أتى الزنا فهو حرام، أو لتل النفس فهو
الملل. الٌهود، والنصارى، والمجوس، وأظن الخوارج منهم، ألن الخارجً ٌخرج بسٌفه على 
جمٌع أهل البصرة، ولد عرؾ أنه لٌس ٌنال حاجته منهم، وأنهم سوؾ ٌمتلونه، ولوال أنه من 

 .(٘)دٌنه ما فعل ذلن"
وهو فً حابط بالطابؾ ٌمال له: عن عبد هللا بن الدٌلمً لال أتٌت عبد هللا بن عمرو  

إن هللا خلك خلمه فً ظلمة، ثم ألمى علٌهم من نوره »الوهط لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
فمن أصابه من نوره ٌومبذ فمد اهتدى ومن خطؤه منه ضل، فلذلن ألول جؾ الملم على ما علم 

ٌنً حدثنا حسان بن حشان البصري، ثنا ثم لال: حدثنً ٌحٌى بن عبدن المزو« هللا عز وجل
إبراهٌم بن بشٌر، ثنا ٌحٌى بن معن، ثنا إبراهٌم المرشً، عن سعٌد بن شرحبٌل، عن زٌد بن 

الحمد هلل الذي ٌهدي من الضبللة، وٌلبس »أبً أوفى لال: خرج علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
 .(ٙ)«"الضبللة على من أحب

 .(2)، بضم التاء وجزم الباء ونصب النفس«هب نفسنفبل تذ»ولربت:  
َ ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]فاطر :   [، أي:" فإن هللا ٌضل 1لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ

 .(1)من ٌشاء من عباده، وٌهدي من ٌشاء"
ٌمول: فإن هللا ٌخذل من ٌشاء عن اإلٌمان به واتباعن وتصدٌمن،  لال الطبري:ٌمول:" 

فٌضله عن الرشاد إلى الحك فً ذلن، وٌوفك من ٌشاء لئلٌمان به واتباعن والمبول منن، فتهدٌه 
 .(5)إلى سبٌل الرشاد"

ٌِْهْم َحَسَراٍت{ ]فاطر :   سن حزنًا [، أي:" فبل تُْهلن نف1لوله تعالى:}فبََل تَْذَهْب نَْفُسَن َعلَ
 .(ٓٔ)على كفر هإالء الضالٌن"
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 .(ٔ)ٌمول: فبل تهلن نفسن حزنًا على ضبللتهم وكفرهم باهلل وتكذٌبهم لن"لال الطبري:" 
ٌِْهْم{ ]النحل :  لال ٌحٌى:  / 2ٕٔ" ال تحسر علٌهم إذ لم ٌإمنوا كموله: } َواَل تَْحَزْن َعلَ
  .(ٕ)[ "2ٓالنمل : 
 .(ٖ)علٌهم" لال لتادة: " أي: ال ٌحزنن ذلن 
ْطُت فًِ َجْنِب  لال ابن زٌد:"  الحسرات الحزن، ولرأ لول هللا :}ٌَاَحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

"} َّللاَّ
(ٗ). 

َ َعِلٌٌم بَِما ٌَْصنَعُوَن{ ]فاطر :   [، أي:" إن هللا علٌم بمبابحهم 1لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 . (٘)وسٌجازٌهم علٌها أسوأ الجزاء"

إن هللا ٌا دمحم ذو علم بما ٌصنع هإالء الذٌن زٌن لهم الشٌطان سوء  ٌمول:"لال الطبري:  
 .(ٙ)أعمالهم، وهو محصٌه علٌهم، ومجازٌهم به جزاءهم"

 
 المرآن

ٌْنَا بِِه اأْلَْرَض بَْعدَ  ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا فَُسْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمٌٍِّت فَأَْحٌَ ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ  َمْوتَِها َكَذِلَن }َوَّللاَّ
 [ 6({ ]فاطر : 6النُُّشوُر )
 التفسٌر: 

فؤحٌٌنا به األرض  وهللاُ هو الذي أرسل الرٌاح فتحرن سحابًا، فسمناه إلى بلد جدب، فٌنزل الماء
 بعد ٌُْبسها فتخضر بالنبات، مثل ذلن اإلحٌاء ٌحًٌ هللا الموتى ٌوم المٌامة.

ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا{ ]فاطر :   ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ [، أي:" وهللاُ هو الذي 5لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)أرسل الرٌاح فتحرن سحابًا"

 .(1)رسل الرٌاح فتثٌر السحاب للحٌا والؽٌث"وهللا الذي أ لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)أي: تجمع وتجًء به وتخرجه" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)ٌرسل الرٌاح فتسوق السحاب" لال لتادة:" 
فسمنا السحاب الذي ٌحمل الؽٌث [، أي:" 5لوله تعالى:}فَُسْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمٌٍِّت{ ]فاطر :  

 .(ٔٔ)"إلى بلٍد مجدب لاحل
ٌمول: فسمناه إلى بلد مجدب األهل، محل األرض، داثر ال نٌت فٌه وال  الطبري: "لال  

 .(ٕٔ)زرع"
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ٌْنَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ ]فاطر :   [، أي:" فؤحٌٌنا به األرض بعد 5لوله تعالى:}فَؤَْحٌَ
 .(ٔ)ٌُْبسها فتخضر بالنبات"

ٌمول: فؤخصبنا بؽٌث ذلن السحاب األرض التً سمناه إلٌها بعد جدوبها،  لال الطبري: " 
 .(ٕ)وأنبتنا فٌها الزرع بعد المحل"

 .(ٖ)فؤحٌا هللا به هذه األرض المٌتة بهذا الماء" لال لتادة:" 
[، أي:" مثل ذلن اإلحٌاء ٌحًٌ هللا الموتى ٌوم 5لوله تعالى:}َكَذِلَن النُُّشوُر{ ]فاطر :  
 . (ٗ)المٌامة"

ٌمول: "هكذا ٌُْنِشر هللا الموتى بعد ببلبهم فً لبورهم، فٌحٌٌهم بعد فنابهم،  لال الطبري: 
 .(٘)كما أحٌٌنا هذه األرض بالؽٌث بعد مماتها"

 .(ٙ)أي: مثل إحٌاء األرض، وكذلن بعثكم" لال الزجاج:" 
 .(2)فكذلن ٌبعثه ٌوم المٌامة" لال لتادة:" 
بالصور بٌن السماء واألرض فٌنفخ فٌه فبل ٌبمى خلك هلل فً  لال ابن مسعود:" ٌموم ملن 

السموات واألرض إال ما شاء هللا ثم ٌرسل هللا من تحت العرش منٌا كمنً الرجال، فتنبت 
 أجسامهم ولحمانهم من ذلن الماء كما تنبت األرض من الثرى، ثم لرأ عبد هللا رضً هللا عنه:

ُ الَِّذي ]ٌرسل[ أَْرَسَل ا ٌْنَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها }َّللاَّ ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا فَُسْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمٌٍِّت فَؤَْحٌَ لّرِ
َكَذِلَن النُُّشوُر{ٌكون بٌن النفختٌن ما شاء هللا، ثم ٌمول ملن فٌنفخ فٌه فتنطلك كل نفس إلى 

 .(5)"(1)«فتدخل فٌه» جسدها، 
، عنه لال: "للت: ٌا رسول هللا كٌؾ ٌحًٌ هللا الموتى؟ عن أبى رزٌنة العمٌلً رضً هللا 

لال: أما مررت بؤرض مجدبة، ثم مررت بها مخصبة تهتز خضراء؟ لال: بلى، لال: كذلن ٌحً 
 .(ٓٔ)هللا الموتى وكذلن النشور"

 
 المرآن

اِلُح ٌَ  ٌِْه ٌَْصعَُد اْلَكِلُم الطٌَُِّّب َواْلعََمُل الصَّ ةُ َجِمٌعًا إِلَ ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ ْرفَعُهُ َوالَِّذٌَن }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلِعزَّ
 [ ٓٔ({ ]فاطر : ٌَْٓٔمُكُروَن السٌَِّّبَاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوَمْكُر أُولَبَِن ُهَو ٌَبُوُر )

 التفسٌر: 
من كان ٌطلب عزة فً الدنٌا أو اآلخرة فلٌطلبها من هللا، وال تُنال إال بطاعته، هللف العزة جمٌعًا، 
فمن اعتز بالمخلوق أذلَّه هللا، ومن اعتز بالخالك أعزه هللا، إلٌه سبحانه ٌصعد ذكره والعمل 
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ْفُسد، وال ٌفٌدهم الصالح ٌرفعه. والذٌن ٌكتسبون السٌبات لهم عذاب شدٌد، ومكر أولبن ٌَْهلن وٌَ 
 شٌبًا.

ةُ َجِمٌعًا{ ]فاطر :   ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ [، أي:" من كان ٌطلب ٓٔلوله تعالى:}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلِعزَّ
 .(ٔ)عزة فً الدنٌا أو اآلخرة فلٌطلبها من هللا، وال تُنال إال بطاعته، هللف العزة جمٌعًا"

اهلل فلٌتعزز، هللف العزة جمٌعًا، دون كل ما من كان ٌرٌد العزة فب لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)دونه من اآللهة واألوثان"

أي من كان ٌرٌد بعبادته ؼٌر هللا العزة هللف العزة جمٌعا، أي: فً حال  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)اجتماعها، أي ٌجتمع له فً الدنٌا واآلخرة"

ةَ{،  لال مجاهد، لوله:  ةُ َجِمٌعًا{بعبادة األوثان }لال: "}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلِعزَّ ِ اْلِعزَّ َّ لال:  لِلََفِ
 .(ٗ)فلً: فلٌتعزز بطاعة هللا"

ةُ َجِمٌعًا{، ٌمول: فلٌتعزز بطاعة هللا"  ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ  .(٘)عن لتادة، لوله: "}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلِعزَّ
 .(٘)هللا"

ٌِْه ٌَْصعَُد اْلَكِلُم الطٌَُِّّب{ ]فاطر :    .(ٙ)[، أي:" إلٌه سبحانه ٌصعد ذكره"ٓٔلوله تعالى:}إِلَ
 .(2)إلى هللا ٌصعد ذكر العبد إٌاه وثناإه علٌه" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(1)ٌصعد فً السماء التوحٌد" -عز وجل -ٌمول: إلى هللا لال مماتل:" 
  .(5)أي إلٌه ٌصل الكلم الذي هو توحٌد هللا، وهو لول ال إله أال هللا" لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)بن حوشب:"}إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب{، لال: المرآن" عن شهر 
 .(ٔٔ)إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب{، لال: الدعاء"عن مطر:" } 
اِلُح ٌَْرفَعُهُ{ ]فاطر :   أن العمل الصالح ٌرفع الكلم  [، أي:"ٓٔلوله تعالى:}َواْلعََمُل الصَّ

 .(ٕٔ)"الطٌب
وٌرفع ذكر العبد ربه إلٌه عمله الصالح، وهو العمل بطاعته، وأداء  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)فرابضه واالنتهاء إلى ما أمر به"
فً  -عز وجل -ٌمول: شهادة أال إله إال هللا ترفع العمل الصالح إلى هللا لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)السماء"
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وجل  -عز  -، وهللا المعنى: إذا وحد هللا وعجل بطاعته ارتفع ذلن إلى هللا لال الزجاج:" 
ٌرتفع إلٌه كل شًء وٌعلم كل شًء. ولكن المعنى فٌه ههنا العمل الصالح هو الذي ٌرفع ذكر  -

التوحٌد حتى ٌكون مثبتا للموحد حمٌمة التوحٌد. والضمٌر فً }ٌرفعه{ ٌجوز أن ٌكون أحد ثبلثة 
الطٌب، وٌجوز أن ٌكون أشٌاء، وذلن لول أهل اللؽة جمٌعا، فٌكون والعمل الصالح ٌرفع الكلم 

والعمل الصالح ٌرفعه الكلم الطٌب، أي: ال ٌمبل العمل الصالح إال من موحد، والمول الثالث: أن 
  .(ٔ)ٌرفعه هللا عز وجل"

 .(ٕ)العمل الصالح ٌرفع الكبلم الطٌب" لال مجاهد، والضحان، وشهر بن حوشب:" 
 .(ٖ)"لال وأحسن العمل لبل هللا منه لال الحسن ولتادة: "ال ٌمبل هللا لوال إال بعمل، من 
اِلُح ٌَْرفَعُهُ{، لال: الكبلم   ٌُْب َواْلعََمُل الصَّ ٌِْه ٌَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّ عن ابن عباس، لوله: "}إِلَ

الطٌب: ذكر هللا، والعمل الصالح: أداء فرابضه، فمن ذكر هللا سبحانه فً أداء فرابضه حمل 
هللا، ومن ذكر هللا، ولم ٌإد فرابضه رد كبلمه على عمله فكان أولى علٌه ذكر هللا فصعد به إلى 

 .(ٗ)به"
المخارق بن سلٌم، لال: "لال لنا عبد هللا: إذا حدثناكم بحدٌث أتٌناكم بتصدٌك ذلن عن  

من كتاب هللا، إن العبد المسلم إذا لال: سبحان هللا وبحمده، الحمد هلل ال إله إال هللا، وهللا أكبر، 
هللا، أخذهن ملن فجعلهن تحت جناحٌه ثم صعد بهن إلى السماء، فبل ٌمر بهن على جمع تبارن 

اِلُح  من المبلبكة إال استؽفروا لمابلهن حتى ٌحًٌ بهن وجه الرحمن، ثم لرأ عبد هللا }َواْلعََمُل الصَّ
 .(٘)ٌَْرفَعُهُ{"
هللا أكبر، لدوًٌّا حول لال كعب: إن لسبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا و لال كعب:" 

 .(ٙ)العرش كدوي النحل ٌذكرن بصاحبهن والعمل الصالح فً الخزابن"
[، أي:" والذٌن ٓٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْمُكُروَن السٌَِّّبَاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد{ ]فاطر :  

 .(2)ٌكتسبون السٌبات لهم عذاب شدٌد"
 .(1)والذٌن ٌكسبون السٌبات لهم عذاب جهنم" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)أي: "ٌكسبون وٌجترحون" لال أبو عبٌدة: 
  .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -المعنى: مكر الذٌن ٌمكرون بالنبً  لال الزجاج:" 
هإالء  لال:"، (ٔٔ)}والذٌن ٌمكرون السٌبات{، لال: ٌعملون السٌبات" عن لتادة، لوله:" 

 .(ٕٔ)أهل الشرن"
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[، أي:" ومكر أولبن ٌَْهلن وٌَْفُسد، وال ٓٔلوله تعالى:}َوَمْكُر أُولَبَِن ُهَو ٌَبُوُر{ ]فاطر :  
 .(ٔ)ٌفٌدهم شٌبًا"

ٌمول: وعمل هإالء المشركٌن ٌبور، فٌبطل فٌذهب؛ ألنه لم ٌكن هلل، فلم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌنفع عامله"

أي ٌفسد، ولد بٌن ما مكرهم فً سورة األنفال، فً لوله: }َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن  لال الزجاج:" 
[. ففسد جمٌع مكرهم فجعل هللا كلمة ٖٓالَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجون{ ]األنفال : 

  .(ٖ)نبٌه وأولٌابه العلٌا، وأٌدٌهم العالٌة بالنصر والحجة"
 .(ٗ)}ٌبور{، أي: ٌبطل" لتٌبة:"لال ابن  
بار فلم ٌنفعهم ولم ٌنتفعوا به،  {، لال:"َوَمْكُر أُولَبَِن ُهَو ٌَبُور عن ابن زٌد، لوله:} 

 .(٘)وضرهم"
 .(ٙ)عن لتادة: "}َوَمْكُر أُولَبَِن ُهَو ٌَبُوُر{، أى: ٌفسد" 
 .(2)ٌهلن، فلٌس له ثواب فً اآلخرة" لال السدي:" 
 .(1)هم أصحاب الرٌاء" حوشب:"لال شهر بن  

 
 المرآن

ُ َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواًجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َواَل تََضُع إِ  الَّ بِِعْلِمِه َوَما }َوَّللاَّ
ِ ٌَِسٌٌر  ٍر َواَل ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ فًِ ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ ُر ِمْن ُمعَمَّ  [ ٔٔ({ ]فاطر : ٔٔ)ٌُعَمَّ

 التفسٌر: 
وهللاُ خلك أباكم آدم من تراب، ثم جعل نسله من سبللة من ماء مهٌن، ثم جعلكم رجاال ونساًء. 
ر، فٌطول عمره، وال ٌُْنمَص من  ر من ُمعَمَّ وما تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه، وما ٌعمَّ

ه ولبل أن تضعه. لد أحصى  عمره إال فً كتاب عنده، وهو اللوح المحفوظ، لبل أن تحمل به أمُّ
هللا ذلن كله، وعلمه لبل أن ٌخلمه، ال ٌُزاد فٌما كتب له وال ٌُْنمَص. إن َخْلمكم وِعْلم أحوالكم 

 وكتابتها فً اللوح المحفوظ سهل ٌسٌر على هللا.
ُ َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب{ ]فاطر :   م من [، أي:" وهللاُ خلك أباكم آدٔٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(5)تراب"
ٌعنً بذلن: أنه خلك أباهم آدم من تراب؛ فجعل خلك أبٌهم منه لهم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)خلمًا"
 .(ٔٔ)ٌعنً آدم" لال لتادة:" 
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ًُّ  [، أي:"ٔٔلوله تعالى:}ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة{ ]فاطر :   ثم خلك ذرٌته من ماٍء مهٌن وهو المن
 .(ٔ)"الذي ٌُصبُّ فً الرحم

 .(ٕ)ٌمول: ثم خلمكم من نطفة الرجل والمرأة" الطبري:"لال  
 .(ٖ)ٌعنً: ذرٌته"لال لتادة:" 
 .(ٗ)[، أي:" ثم جعلكم رجاال ونساًء"ٔٔلوله تعالى:}ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواًجا{ ]فاطر :  
 .(٘)ٌعنً: أنه زوج منهم األنثى من الذكر" لال الطبري:" 
 .(ٙ)فزوج بعضكم بعًضا" لال لتادة:" 
وما تحمل  [، أي:"ٔٔلوله تعالى:}َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َواَل تََضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه{ ]فاطر :  

 .(2)"أنثى فً بطنها من جنٌن، وال تلد إالَّ بعلمه تعالى
ٌمول:" ما تحمل من أنثى منكم أٌها الناس من حمل وال نطفة إال وهو عالم  لال الطبري: 

 .(1)بحملها إٌاه ووضعها وما هو؟ ذكر أو أنثى؟ ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن"
ٍر َواَل ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ فًِ ِكتَاٍب{ ]فاطر :   ُر ِمْن ُمعَمَّ [، أي:" ٔٔلوله تعالى:}َوَما ٌُعَمَّ
ر، فٌطول عمره، وال ٌُْنمَص من عمره إال فً كتاب عنده، وهو اللوح وما ٌعمَّ  ر من ُمعَمَّ

 .(5)"ال ٌُزاد فٌما كتب هللا وال ٌُنمصالمحفوظ، 
ٍر َواَل ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ فًِ ِكتَاٍب{ ]فاطر :   ُر ِمْن ُمعَمَّ [، ٔٔوفً لوله تعالى:}َوَما ٌُعَمَّ

 وجهان من التفسٌر:
أحدهما: معناه:ما ٌزاد عمر معمر حتى ٌدركه الهرم، وال ٌنمص آخر من عمر الهرم إال فً 
كتاب، ٌعنً: هذا مكتوب فً اللوح المحفوظ ومفروغ منه فبل ٌكون فٌه زٌادة ونمص. والهاء فً 

، وبه لال (ٓٔ)لوله:}من عمره{ ٌرجع إلى آخر. وهذا المعنى فً رواٌة العوفً عن ابن عباس
كما اختاره ، (ٗٔ). ولال:هذا" أشبه بالصواب"(ٖٔ)، واختاره الفراء(ٕٔ)والضحان ،(ٔٔ)مجاهد

 .(ٙٔ)، ولال: وهو" أحسنها وأشبهها بظاهر التنزٌل"(٘ٔ)النحاس
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لال الفراء:" ومثله فً الكبلم: عندي درهم ونصفه ٌعنً: نصؾ آخر. فجاز أن ٌكنى  
 .(ٔ)ككناٌة األول" عنه بالهاء ألن لفظ الثانً لد ٌظهر كلفظ األول. فكنى عنه

أي : ما ٌعطى بعض النطؾ من العمر الطوٌل ٌعلمه ، وهو عنده فً  لال ابن كثٌر:" 
الكتاب األول ، } َوال ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه { الضمٌر عابد على الجنس ، ال على العٌن ؛ ألن العٌن 

 .(ٕ)ضمٌر على الجنس"الطوٌل للعمر فً الكتاب وفً علم هللا ال ٌنمص من عمره ، وإنما عاد ال
 .(ٕ)الجنس"
ٌمول: لٌس أحد لضٌت له طول العمر والحٌاة إال وهو بالػ ما لدرت  لال ابن عباس:" 

له من العمر، ولد لضٌت ذلن له، وإنما ٌنتهً إلى الكتاب الذي لدرت له ال ٌزاد علٌه، ولٌس 
أحد لضٌت له أنه لصٌر إلعمر والحٌاة ببالػ العمر، ولكن ٌنتهً إلى الكتاب الذي لدرت له ال 

 .(ٖ)ال ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِل فًِ ِكتَاٍب{ ٌمول: كل ذلن فً كتاب عنده"ٌزاد علٌه فذلن لوله: }وَ 
لال أبو معاذ:" من لضٌت له أن ٌعمر حتى ٌدركه الكبر، أو ٌعمر أنمص من ذلن، فكل  

 .(ٗ)بالػ أجله الذي لد لضى له، كل ذلن فً كتاب"
ٍر َوال عن ابن زٌد،   ُر ِمْن ُمعَمَّ ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِل فًِ ِكتَاٍب{، لال: أال لوله: "}َوَما ٌُعَمَّ

 .(٘)ترى الناس؛ اإلنسان ٌعٌش مابة سنة، وآخر ٌموت حٌن ٌولد؟ فهذا هذا"
عن ابن زٌد، لوله: "}وال ٌنمص من عمره{، لال: ما لفظت األرحام من األوالد من و 

 .(ٙ)ؼٌر تمام"
أجله فً بطن أمه }وال ٌنمص من }وما ٌعمر من معمر{ إال كتب هللا له  عن مجاهد:" 

عمره{ ٌوم تضعه أمه بالؽا ما بلػ، ٌمول: لم ٌخلك الناس كلهم على عمر واحد. لذا عمر ولذا 
 .(2)عمر هو أنمص من عمر هذا وكل ذلن مكتوب لصاحبه بالؽا ما بلػ"

لال لتادة:" أما العمر فمن بلػ ستٌن سنة، وأما الذي ٌنمص من عمره فالذي ٌموت لبل  
 .(1)ن ٌبلػ ستٌن سنة"أ

ٌدخل الملن على النطفة بعد ما » عن حذٌفة بن أسٌد الؽفاري لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
تستمر فً الرحم بؤربعٌن أو بخمسة وأربعٌن لٌلة فٌمول: أي رب أشمً أم سعٌد؟ أذكر أم أنثى؟ 

وأثره ومصٌبته، ثم تنطوي الصحٌفة فبل فٌمول هللا ... وٌكتبان ثم ٌكتب عمله، ورزله وأجله 
 .(5)«"ٌزاد فٌها وال ٌنمص منها

ما ٌطول عمر أحد، وال ٌذهب من عمره شًء، فٌُنمَص إال وهو فً كتاب عند هللا الثانً: معناه: 
على هذا التفسٌر للمعمر األول. وهذا المعنى فً رواٌة « الهاء»مكتوب، لد أحصاه وعلمه. و

 فً آخرٌن. (ٔ)، وأبو مالن(ٔٔ)، وبه لال عكرمة(ٓٔ)ابن جبٌر عن ابن عباس
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ٍر َوال ٌُْنمَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِل فًِ ِكتَاٍب{،   ُر ِمْن ُمعَمَّ عن أَبً مالن فً هذه اآلٌة: "}َوَما ٌُعَمَّ
 .(ٕ)لال: ما ٌمضً من أٌامه التً عددت له إال فً كتاب"

 .(ٖ)كل ٌوم فً نمصان"لال أبو مالن:" لٌس ٌوم ٌسلبه من عمره إال فً كتاب  
لال سعٌد بن جبٌر:"مكتوب فً أول الصحٌفة عمره كذا وكذا، ثم ٌكتب فً أسفل ذلن:  

 .(ٗ)ذهب ٌوم كذا وكذا، ومضى ٌوم كذا حتى ٌؤتً على أجله"
 .(٘)لال حسان بن عطٌة:" كل ما ذهب من ٌوم ولٌلة فهو نمصان من عمره" 
له عمره جملة فكل ٌوم ٌمر به أو لٌلة ٌكتب: لال السدي:" لٌس من مخلوق إال كتب هللا  

نمص من عمر فبلن كذا وكذا. حتى ٌستكمل بالنمصان عدة ما كان له من أجل مكتوب فعمره 
 .(ٙ)جمٌعا فً كتاب ونمصانه فً كتاب"

 .(2)عن عكرمة، لال: "}وما ٌعمر من معمر وال ٌنمص{: من عمر آخر" 
 .(1)إال ٌنمص من أجله"ولال عكرمة:"ما من ٌوم ٌعمر فً الدنٌا  
لال عطاء الخراسانً:" ال ٌذهب من عمر إنسان ٌوم وال شهر وال ساعة إال ذلن  

 .(5)مكتوب محفوظ معلوم"
وتؤوٌل اآلٌة: أن هللا جل وعز لد كتب عمر كل معمر وكتب ٌعمر كذا  لال الزجاج:" 

نمص من عمره من سنة  وكذا سنة وكذا وكذا شهرا، وكذا وكذا ٌوما، وكذا وكذا ساعة، فكل ما
  .(ٓٔ)أو شهر أو ٌوم أو ساعة كتب ذلن حتى ٌبلػ أجله"

وأولى التؤوٌلٌن فً ذلن عندي الصواب التؤوٌل األول، وذلن أن ذلن هو  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أظهر معنٌٌه، وأشبههما بظاهر التنزٌل"

وتمصٌره: هما  لال الشوكانً:" واألولى أن ٌمال: ظاهر النظم المرآنً أن تطوٌل العمر 
 بمضاء هللا ولدره ألسباب تمتضً التطوٌل، وأسباب تمتضً التمصٌر.

فمن أسباب التطوٌل: ما ورد فً صلة الرحم عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونحو ذلن. ومن أسباب 
التمصٌر االستكثار من معاصً هللا عز وجل، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثبل سبعٌن 

هللا له علٌها إذا فعل أسباب الزٌادة، ولد ٌنمصه منها إذا فعل أسباب النمصان، سنة، فمد ٌزٌد 
والكل فً كتاب مبٌن فبل تخالؾ بٌن هذه اآلٌة، وبٌن لوله سبحانه: }فَإَِذا َجاَء أََجلُُهْم اَل 

ُ َما ٌََشاُء }ٌَ  [، وٌإٌد هذا لوله سبحانه:ٌَْٖٗستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن{ ]األعراؾ :  ْمُحو َّللاَّ
 .(ٕٔ)["5َٖوٌُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب{ ]الرعد : 
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لال كعب األحبار:" لما طعن عمر بن الخطاب لو دعا هللا لزاد فً أجله، فؤنكر ذلن 
َواَل  علٌه المسلمون، ولالوا: إن هللا عز وجل ٌمول: }فَإَِذا َجاَء أََجلُُهْم اَل ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً 

ٍر َواَل ٌُْنمَُص ِمْن  [، فمال: وإن هللا تعالى ٌمول:ٌَْٖٗستَْمِدُموَن{ ]األعراؾ :  ُر ِمْن ُمعَمَّ }َوَما ٌُعَمَّ
ُعُمِرِه إاِلَّ فًِ ِكتَاٍب{، لال الزهري نرى أنه ٌإخر ما لم ٌحضر األجل فإذا حضر اإلجل لم ٌزد 

 .(ٔ)فً العمر ولم ٌمع تؤخٌر"
:"فمال: هذا إذا حضره األجل، فؤما لبل ذلن فٌجوز أن ٌزاد وٌنمص، ولرأ وفً رواٌة 

 . (ٕ)هذه اآلٌة"
لال النحاس:" ولٌل فً معنى اآلٌة: إنه ٌكون أن ٌحكم أن عمر اإلنسان مابة سنة إن 

 .(ٖ)أطاع وتسعون إن عصى فؤٌهما بلػ فهو فً كتاب"
 .(ٗ)لال السمعانً:"وهذا جابز"

إن هللا ال »رضً هللا، عنه لال: "ذكرنا، عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: وروي ن أبً الدرداء  
ٌإخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زٌادة العمر بالذرٌة الصالحة ٌرزلها العبد فٌدعون له من بعده، 

 .(٘)«فٌلحمه دعاإهم فً لبره، فذلن زٌادة العمر
  ٌَ ِ [، أي:" إن َخْلمكم وِعْلم أحوالكم ِٔٔسٌٌر{ ]فاطر : لوله تعالى:}إِنَّ َذِلَن َعلَى َّللاَّ

  .(ٙ)وكتابتها فً اللوح المحفوظ سهل ٌسٌر على هللا"
إن إحصاء أعمار خلمه علٌه ٌسٌر سهل، طوٌل ذلن ولصٌره، ال  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)ٌتعذر علٌه شًء منه"
 .(1)أي: هٌن"لال السمعانً: " 

 .(5)األعمار ولصٌرها ال ٌتعذر علٌه" لال النحاس:" أي: إحصاء طوٌل
 [:ٔٔ-1فوابد اآلٌات:]

التحذٌر من اتباع الهوى واالستجابة للشٌطان فإن ذلن ٌإدي بالعبد إلى أن ٌصبح ٌرى  -ٔ
األعمال المبٌحة حسنة وٌومها ٌحرم هداٌة هللا فبل ٌهتدي أبداً وهذا ٌنتج عن اإلدمان على 

 المعاصً والذنوب.
 األرض بعد موتها دلٌل واضح على بعث الناس أحٌاء بعد موتهم.عملٌة إحٌاء  -ٕ
مطلب العزة مطلب ؼال، وهو طاعة هللا ورسوله وال ٌعز أحد عزاًّ حمٌمٌا بدون طاعة هللا  -ٔ

 ورسوله.
علم هللا المتجلً فً الخلك والتدبٌر ٌضاؾ إلٌه لدرته تعالى التً ال ٌعجزها شًء بهما ٌتم  -ٕ

 اء.الخلك والبعث والجز
 تمرٌر البعث والجزاء وتمرٌر كتاب الممادٌر وهو اللوح المحفوظ. -ٖ

 المرآن
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َطِرًٌّا }َوَما ٌَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب فَُراٌت َسابٌِػ َشَرابُهُ َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكّلٍ تَأُْكلُوَن لَْحًما 
({ ُٕٔروَن )َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلفُْلَن فٌِِه َمَواِخَر ِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشكُ 

 [ ٕٔ]فاطر : 
 التفسٌر: 

وما ٌستوي البحران: هذا عذب شدٌد العذوبة، َسْهٌل مروره فً الحلك ٌزٌل العطش، وهذا ملح 
ًَّ الطَّعم، وتستخرجون زٌنة هً  شدٌد الملوحة، ومن كل من البحرٌن تؤكلون سمًكا طرًٌّا شه

المٌاه؛ لتبتؽوا من فضله من التجارة  اللإلإ والَمْرجان تَْلبَسونها، وترى السفن فٌه شالات
وؼٌرها. وفً هذا داللة على لدرة هللا ووحدانٌته؛ ولعلكم تشكرون هلل على هذه النعم التً أنعم 

 بها علٌكم.
لوله تعالى:}َوَما ٌَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َسابٌِػ َشَرابُهُ َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج{ ]فاطر :  

:" وما ٌستوي البحران: هذا عذب شدٌد العذوبة، َسْهٌل مروره فً الحلك ٌزٌل العطش، [، أئٕ
 .(ٔ)وهذا ملح شدٌد الملوحة"

وما ٌعتدل البحران فٌستوٌان؛ أحدهما عذب فرات، والفرات: هو  لال الطبري: ٌمول:" 
خضر، أعذب العذب، وهذا ملح أجاج ٌمول: واآلخر منهما ملح أجاج وذلن هو ماء البحر األ

 .(ٕ)واألجاج: المر وهو أشد المٌاه ملوحة"
ٌمول تعالى منبها على لدرته العظٌمة فً خلمه األشٌاء المختلفة : وخلك  لال الطبري:" 

البحرٌن العذب الزالل، وهو هذه األنهار السارحة بٌن الناس ، من كبار وصؽار ، بحسب 
الحاجة إلٌها فً األلالٌم واألمصار ، والعمران والبراري والمفار ، وهً عذبة سابػ شرابها لمن 

ِمْلٌح أَُجاٌج { ، وهو البحر الساكن الذي تسٌر فٌه السفن الكبار ، وإنما تكون  أراد ذلن ، } َوَهَذا
ة ، ولهذا لال : } َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج { ، أي : ُمّر"  .(ٖ)مالحة ُزَعالًا ُمرَّ

الشدٌد المرارة، «: األجاج»المبالػ فً العذوبة،  و«: الفرات» لال الزجاج:" 
 .(ٗ)ارة"أٌضا الشدٌد الحر«: األجاج»و

 .(٘)عن لتادة، لوله: "}وَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج{، واألجاج: المر" 
عن سنان بن سلمة: "أنه سؤل ابن عباس، عن ماء البحر فمال: بحران ال ٌضرن فمن  

 .(ٙ)أٌهما توضؤت ماء البحر وماء الفرات"
أي:" ومن كل من البحرٌن [، ٕٔلوله تعالى:}َوِمْن ُكّلٍ تَؤُْكلُوَن لَْحًما َطِرًٌّا{ ]فاطر :  

ًَّ الطَّعم"  .(2)تؤكلون سمًكا طرًٌّا شه
ٌمول: ومن كل البحار تؤكلون لحًما طرًٌّا، وذلن السمن من عذبهما  لال الطبري: " 

 .(1)الفرات وملحهما األجاج"
 .(5)ٌعنً : السمن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)َطِرًٌّا{، أي: منهما جمٌعًا"عن لتادة، لوله: "}َوِمْن ُكّلٍ تَؤُْكلُوَن لَْحًما  
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 .(ٕ)عن السدي، لوله: "}َوِمْن ُكّلٍ تَؤُْكلُوَن لَْحًما َطِرًٌّا{، لال: السمن" 
[، أي:" وتستخرجون زٌنة هً ٕٔلوله تعالى:}َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها{ ]فاطر :  

 .(ٖ)اللإلإ والَمْرجان تَْلبَسونها"
 .(ٗ)ٌعنً: الدر والمرجان تستخرجونها من الملح األجاج"لال الطبري: " 
 .(٘)عن لتادة، لوله: "}َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها{، هذا اللإلإ" 
 .(ٙ)عن السدي، لوله: ""}َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها{، لال: اللإلإ من البحر األجاج" 
وإنما تستخرج الحلٌة من الملح دون العذب، إال أنهما لما كانا مختلط ٌن  لال الزجاج:" 

 -وهً اللإلإ والمرجان وما أشبه ذلن منهما  –العذب والملح، جاز أن ٌمال تستخرجون الحلٌة 
 .(2)["ٕٕ}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن{ ]الرحمن :  كما لال:
[، أي:" وترى السفن فٌه شالات ٕٔاْلفُْلَن فٌِِه َمَواِخَر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوتََرى  

 .(1)المٌاه"
 .(5)وترى السفن فً كل تلن البحار مواخر تمخر الماء بصدورها" لال الطبري: ٌمول:" 
أي : تمخره وتشمه بحٌزومها ، وهو ممدمها الُمَسنَّم الذي ٌشبه جإجإ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)وهو : صدره " -الطٌر 
 .(ٔٔ)المعنى: فً مواخر تشك الماء" لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: جواري. ومخرها: خرلها للماء" 
 .(ٖٔ)لال الفراء:" مخرها: خرلها للماء إذا مرت فٌه، واحدها: ماخرة" 
 .(ٗٔ)من مخرت الماء، أي: شمّته بجآجبها" {:َمواِخَر فٌِهِ  لال أبو عبٌدة:"} 
}َوتََرى اْلفُْلَن فٌِِه َمواِخَر{، أي: فً الملح خاصة، ولوال ذلن لمال:  ولال النحاس:" 

 : (٘ٔ)، ولد مخرت السفٌنة تمخر وتمخر، إذا شمّت الماء، كما لال طرفة«فٌهما»
 .(ٙٔ)بها ... كما لسم التّرب المفاٌل بالٌد"ٌشّك حباب الماء حٌزومها 
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 .(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}َوتََرى اْلفُْلَن فٌِِه َمَواِخَر{، ٌمول: جوارَي" 
 .(ٕ)عن لتادة، لوله: "}َوتََرى اْلفُْلَن فٌِِه َمَواِخَر{، فٌه السفن ممبلة ومدبرة برٌح واحدة" 
 .(ٖ)الرٌح من السفن إال العظام"ولال مجاهد : "تمخر الرٌح السفن ، وال ٌمخر  
[، أي:" لتبتؽوا من فضله من التجارة ٕٔلوله تعالى:}ِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه{ ]فاطر :  
 .(ٗ)وؼٌرها"
ٌمول: لتطلبوا بركوبكم فً هذه البحار فً الفلن من معاٌشكم، ولتتصرفوا  لال الطبري:" 

 .(٘)فٌها فً تجاراتكم"
 .(ٙ)أي : بؤسفاركم بالتجارة ، من لطر إلى لطر ، وإللٌم إلى إللٌم" لال ابن كثٌر:" 
هلل على هذه النعم التً ولكً تشكروا [، أي:" ٕٔلوله تعالى:}َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]فاطر :  

 . (2)أنعم بها علٌكم"
ٌمول:" وتشكروا هللا على تسخٌره ذلن لكم، وما رزلكم منه من طٌبات  لال الطبري: 

 .(1)الرزق وفاخر الحلً"
أي: تشكرون ربكم على تسخٌره لكم هذا الخلك العظٌم ، وهو البحر ،  لال ابن كثٌر:" 

تتصرفون فٌه كٌؾ شبتم ، وتذهبون أٌن أردتم ، وال ٌمتنع علٌكم شًء منه ، بل بمدرته لد سخر 
 .(5)ا فً السموات وما فً األرض ، الجمٌع من فضله ومن رحمته"لكم م

 فً اآلٌة داللتان: لال اإلمام الشافعً:" 
 إحداهما: أن البحر العذب والمالح، وأن صٌدهما مذكور ذكرا واحدا فكل ما

صٌد فً ماء عذب، أو بحر، للٌل أو كثٌر مما ٌعٌش فً الماء للمحرم حبلل، وحبلل اصطٌاده، 
فً الحرم؛ ألن حكمه حكم صٌد البحر الحبلل للمحرم ال ٌختلؾ، ومن خوطب بإحبلل  وإن كان

صٌد البحر وطعامه عمل أنه إنما أحل له ما ٌعٌش فً البحر من ذلن، وأنه أحل كل ما ٌعٌش فً 
وال أعلم اآلٌة تحتمل إال هذا  -وهللا أعلم  -مابه؛ ألنه صٌده وطعامه عندنا: ما ألمى وطفا علٌه 

 ى.المعن
 ثانٌهما: أو ٌكون طعامه فً دواب تعٌش فٌه فتإخذ باألٌدي بؽٌر

 .(ٓٔ)"–وهللا أعلم  -تكلؾ، كتكلؾ صٌده، فكان هذا داخبل فً ظاهر جملة اآلٌة 
 

 المرآن
َر الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل مُ  ٌِْل َوَسخَّ ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ َسمًّى }ٌُوِلُج اللَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن َوالَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر )  [ ٖٔ({ ]فاطر : َٖٔذِلُكُم َّللاَّ
 التفسٌر: 
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وهللاُ ٌدخل من ساعات اللٌل فً النهار، فٌزٌد النهار بمَْدر ما نمص من اللٌل، وٌُدخل من ساعات 
النهار فً اللٌل، فٌزٌد اللٌل بمَْدر ما نمص من النهار، وذلل الشمس والممر، ٌجرٌان لولت 

من دون هللا ما ٌملكون ِمن معلوم، ذلكم الذي فعل هذا هو هللا ربكم له الملن كله، والذٌن تعبدون 
 لطمٌر، وهً المشرة الرلٌمة البٌضاء تكون على النَّواة.

ٌِْل{ ]فاطر :   ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ [، أي:" وهللاُ ٖٔلوله تعالى:}ٌُوِلُج اللَّ
دخل من ساعات ٌدخل من ساعات اللٌل فً النهار، فٌزٌد النهار بمَْدر ما نمص من اللٌل، وٌُ 

 .(ٔ)النهار فً اللٌل، فٌزٌد اللٌل بمَْدر ما نمص من النهار"
ٌدخل اللٌل فً النهار وذلن ما نمص من اللٌل أدخله فً النهار  لال الطبري:ٌمول:" 

فزاده فٌه، وٌولج النهار فً اللٌل وذلن ما نمص من أجزاء النهار زاد فً أجزاء اللٌل فؤدخله 
 .(ٕ)فٌها"

وهذا أًٌضا من لدرته التامة وسلطانه العظٌم ، فً تسخٌره اللٌل بظبلمه  ثٌر:"لال ابن ك 
والنهار بضٌابه ، وٌؤخذ من طول هذا فٌزٌده فً لصر هذا فٌعتدالن. ثم ٌؤخذ من هذا فً هذا ، 

 .(ٖ)فٌطول هذا وٌمصر هذا ، ثم ٌتمارضان صٌفًا وشتاء"
ٌَْل فًِ   ٌِْل{، زٌادة هذا فى نمصان عن لتادة، لوله: "}ٌُوِلُج اللَّ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ

 .(ٗ)هذا، ونمصان هذا فً زٌادة هذا"
ٌِْل{ـ ٌمول: هو انتماص   ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ عن ابن عباس، لوله: "}ٌُوِلُج اللَّ

 .(٘)أحدهما من اآلخر"
َر الشَّ   ى{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوَسخَّ [، أي:" وذلل ْٖٔمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّ

 .(ٙ)الشمس والممر، ٌجرٌان لولت معلوم"
ٌمول: وأجرى لكم الشمس والممر نعمة منه علٌكم، ورحمة منه بكم؛  لال الطبري:" 

 .(2)لتعلموا عدد السنٌن والحساب، وتعرفوا اللٌل من النهار، كل ذلن ٌجري لولت معلوم"
أي : والنجوم السٌارات ، والثوابت الثالبات بؤضوابهن أجرام السموات  لال ابن كثٌر:" 

ى منهاج ممنن محرر ، تمدًٌرا من عزٌز علٌم. } ُكلٌّ ، الجمٌع ٌسٌرون بممدار معٌن ، وعل
 .(1)ٌَْجِري ألَجٍل ُمَسمًّى {، أي : إلى ٌوم المٌامة"

 .(5)أجل معلوم، وحد ال ٌمصر دونه وال ٌتعداه" لال لتادة:" 
: المٌامة، ألنها عند هللا جّل وعّز مسّماة -هاهنا-، «األجل المسّمى»لٌل:  لال النحاس:" 

 .(ٓٔ)لولت معلوم"
ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن{ ]فاطر :   [، أي:" ذلكم الذي فعل هذا هو هللا ٖٔلوله تعالى:}َذِلُكُم َّللاَّ

 .(ٔ)ربكم له الملن كله"
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ٌمول: الذي ٌفعل هذه األفعال معبودكم أٌها الناس الذي ال تصلح العبادة  لال الطبري:" 
 .(ٕ)إال له، وهو هللا ربكم له الملن التام الذي ال شىء إال وهو فً ملكه وسلطانه"

 .(ٖ)أي : الذي فعل هذا هو الرب العظٌم ، الذي ال إله ؼٌره" لال ابن كثٌر:" 
  ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن{، أي: هو الذي ٌفعل هذا"عن لتادة، لوله: "}َذِلُكُم َّللاَّ

(ٗ). 
[، أي:" والذٌن ٖٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر{ ]فاطر :  

  .(٘)تعبدون من دون هللا ما ٌملكون ِمن لطمٌر، وهً المشرة الرلٌمة البٌضاء تكون على النَّواة"
والذٌن تعبدون أٌها الناس من دون ربكم الذي هذه الصفة التً  الطبري:ٌمول:"لال  

ذكرها فً هذه اآلٌات الذي له الملن الكامل، الذي ال ٌشبهه ملن، صفته ما ٌملكون لشر نواة فما 
 .(ٙ)فولها"

} َوالَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه{ أي : من األنداد واألصنام التً هً على  لال ابن كثٌر:" 
صورة من تزعمون من المبلبكة الممربٌن، ال ٌملكون من السموات واألرض شٌبًا ، وال بممدار 

 .(2)هذا المطمٌر"
ذي "الجلد ال. وفً لفظ:(1)عن ابن عباس، لوله:}ِمْن لِْطِمٌٍر{، لال:"المطمٌر: المشر" 

 .(5)ٌكون على ظهر النواة"
 .(ٓٔ)المطمٌر: المشرة التً على رأس النواة" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)المطمٌر: لشر النواة" لال عطٌة:" 
عن جوٌبر عن بعض أصحابه فً لوله:"}َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر{، لال: هو الِمَمع الذي  

 .(ٕٔ)ٌكون على التمرة"
لفافة النواة كشحاة  . وفً لفظ:"(ٖٔ)سحاة البٌضة"لفافة النواة ك ولال مجاهد:" 
 .(ٗٔ)البصلة"
لال ابن لتٌبة:" المطمٌر: الفوفة التً تكون فً النواة. وفً التفسٌر: أنه الذي بٌن لمع  

 .(٘ٔ)الرطبة وبٌن النواة. وهو من االستعارة فً للة الشًء وتحمٌره"
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النمرة فً ظهر النواة، «: النمٌر»هً لفافة النواة، و «:"المطمٌر »لال الزجاج: 
 .(ٔ)الذي فً وسط النواة"«: الفتٌل»و
 

 المرآن
ِكُكْم َواَل }إِْن تَْدُعوُهْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشرْ 

 [ ٗٔ({ ]فاطر : ٌُٗٔنَبِّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر )
 التفسٌر: 

كم، ولو سمعوا على سبٌل هذه المعبودات من دون هللا ال ٌسمعوا دعاء -أٌها الناس-إن تدعوا 
أصدق من هللا  -أٌها الرسول-الفرض ما أجابوكم، وٌوم المٌامة ٌتبرإون منكم، وال أحد ٌخبرن 

 العلٌم الخبٌر.
 -أٌها الناس-[، أي:" إن تدعوا ٗٔلوله تعالى:}إِْن تَْدُعوُهْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم{ ]فاطر :  

 .(ٕ)ا دعاءكم"هذه المعبودات من دون هللا ال ٌسمعو
إن تدعوا أٌها الناس هإالء اآللهة التً تعبدونها من دون هللا ال  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)ٌسمعوا دعاءكم؛ ألنها جماد ال تفهم عنكم ما تمولون"
ٌعنً : اآللهة التً تدعونها من دون هللا ال ٌسمعون دعاءكم؛ ألنها جماد  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ال أرواح فٌها"
السدي، لوله: "}إن تدعوهم ال ٌسمعوا دعاءكم{، لال: هً اآللهة ال تسمع دعاء من  عن 

 .(٘)دعاها وعبدها من دون هللا تعالى"
[، أي:" ولو سمعوا على سبٌل ٗٔلوله تعالى:}َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم{ ]فاطر :  

 .(ٙ)الفرض ما أجابوكم"
دعاءكم إٌاهم، وفهموا عنكم أنها لولكم، بؤن جعل لهم ٌمول: ولو سمعوا لال الطبري: " 

سمع ٌسمعون به، ما استجابوا لكم؛ ألنها لٌست ناطمة، ولٌس كل سامع لوال متٌسًرا له الجواب 
عنه، ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن به اآللهة واألوثان: فكٌؾ تعبدون من دون هللا من هذه صفته، 

على ضركم، وتدعون عبادة الذي بٌده نفعكم وضركم، وهو وهو ال نفع لكم عنده، وال لدرة له 
 .(2)الذي خلمكم وأنعم علٌكم"

 .(1)أي : ال ٌمدرون على ما تطلبون منها" لال ابن كثٌر:" 
عن لتادة، لوله: "}إِْن تَْدُعوُهْم ال ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم{، أي: ما  

 .(5)عنكم، وال نفعوكم فٌه"لبلوا ذلن 
عن السدي، لوله: "} َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم{،  لال: ولو سمعت اآللهة دعاءكم ما  

 .(ٓٔ)استجابوا لكم بشًء من الخٌر"
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وفً اآلخرة حٌن [، أي:" ٗٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم{ ]فاطر :  
 .(ٔ)" ٌتبرإون منكم ومن عبادتكم إٌاهمٌنطمهم هللا
ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن من عبدة األوثان: وٌوم المٌامة تتبرأ آلهتكم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)التً تعبدونها من دون هللا من أن تكون كانت هلل شرًٌكا فً الدنٌا"
 .(ٖ)أي: ٌمولون: ما كانوا إٌّانا ٌعبدون" لال النحاس:" 
ْن ٌَْدُعو ِمْن ُدوِن  كثٌر:"لال ابن   أي : ٌتبرإون منكم ، كما لال تعالى : } َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

ِ َمْن ال ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوُهْم َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن َوإَِذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء  َّللاَّ
ِ آِلَهةً ِلٌَُكونُوا لَُهْم ٙ،  َ٘كافِِرٌَن { ]األحماؾ : َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم  [ ، ولال : } َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌِْهْم ِضدًّا { ]مرٌم :  ا َكبل َسٌَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َوٌَُكونُوَن َعلَ  .(ٗ)["1ٕ،  1ِٔعزًّ
 .(٘){ إٌاهم وال ٌرضون وال ٌمرون به"عن لتادة :"}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِكُكمْ  
 .(ٙ)عن السدي، لوله: ""}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم{، لال: بعبادتكم إٌاهم" 
 -أٌها الرسول-[، أي:" وال أحد ٌخبرن ٗٔلوله تعالى:}َواَل ٌُنَبِّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر{ ]فاطر :  

 . (2)أصدق من هللا العلٌم الخبٌر"
وال ٌخبرن ٌا دمحم عن آلهة هإالء المشركٌن وما ٌكون من أمرها وأمر  لال الطبري:" 

َعبََدتها ٌوم المٌامة؛ من تبرإها منهم، وكفرها بهم، مثل ذي خبرة بؤمرها وأمرهم، وذلن الخبٌر 
 .(1)هو هللا الذي ال ٌخفى علٌه شًء كان أو ٌكون سبحانه"

أي : وال ٌخبرن بعوالب األمور ومآلها وما تصٌر إلٌه ، مثُل خبٌر  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)بها"

عن لتادة، لوله: "}َوال ٌُنَبِّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر{، وهللا هو الخبٌر أنه سٌكون هذا منهم ٌوم  
 .(ٓٔ)المٌامة"

 [:ٗٔ-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر ربوبٌة هللا المستلزمة أللوهٌته. -ٔ
 المدرة والعلم والحكمة وبها تمرر ربوبٌته تعالى وألوهٌته لعباده.بٌان مظاهر  -ٕ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر ٌوم المٌامة وبراءة اآللهة من عابدٌها. -ٖ
 بٌان عجز اآللهة عن نفع عابدٌها فً الدنٌا وفً اآلخرة. -ٗ
 لتامة الكاملة وبكل شًء.تمرٌر صفات الكمال هلل تعالى من الملن والمدرة والعلم، والخبرة ا -٘

  
 

 المرآن
ًُّ اْلَحِمٌُد ) ُ ُهَو اْلؽَنِ ِ َوَّللاَّ  [ ٘ٔ({ ]فاطر : ٘ٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ
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 التفسٌر: 
ٌا أٌها الناس أنتم المحتاجون إلى هللا فً كل شًء، ال تستؽنون عنه طرفة عٌن، وهو سبحانه 

ًُّ عن  الناس وعن كل شًء من مخلولاته، الحمٌد فً ذاته وأسمابه وصفاته، المحمود على الؽن
 نعمه؛ فإن كل نعمة بالناس منه، فله الحمد والشكر على كّلِ حال.

ِ{ ]فاطر :   [، أي:" ٌا أٌها الناس أنتم ٘ٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ
 .(ٔ)هللا فً كل شًء، ال تستؽنون عنه طرفة عٌن" المحتاجون إلى

ٌا أٌها الناس أنتم أولو الحاجة والفمر إلى ربكم فإٌاه فاعبدوا، وفً  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)"رضاه فسارعوا، ٌؽنكم من فمركم، وتُْنِجح لدٌه حوابجكم

ٌخبر تعالى بؽنابه عما سواه ، وبافتمار المخلولات كلها إلٌه ، وتذللها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)بٌن ٌدٌه ، فهم محتاجون إلٌه فً جمٌع الحركات والسكنات"

 .(ٗ)فمٌر هللا، أي: الذي لم ٌجعل فمره وفالته إال إلى هللا مخلصا فً ذلن" لال الزجاج:" 
سكم، فإن هللا تعالى لما خلك الخلك حكم ٌعنً: أنتم إلٌه فً أنف لال سهل بن عبدهللا:" 

لعباده بالفمر إلٌه، وهو الؽنً، فمن ادعى الؽنى حجب عن هللا عز وجل، ومن أظهر فمره إلٌه 
أوصل هللا فمره بؽناه، فٌنبؽً للعبد أن ٌكون مفتمرا إلٌه فً السر، منمطعا عن ؼٌره، حتى تكون 

 خضوع.عبودٌته محضة، إذ العبودٌة المحضة هً الذل وال
فمٌل له: وكٌؾ ٌفتمر إلٌه؟ لال: إظهار الفمر فً ثبلث: فمرهم المدٌم، وفمرهم فً حالهم، 
وفمرهم فً موت أنفسهم من تدبٌرهم ومن لم ٌكن كذلن فهو مدع فً فمره. ولال: الفمٌر الصادق 

هللا صفة أولٌاء : »-رضً هللا عنه-الذي ال ٌسؤل وال ٌرد وال ٌحبس. ولال عمر بن عبد العزٌز 
عز وجل ثبلثة أشٌاء: الثمة باهلل تعالى فً كل شًء، والفمر إلٌه فً كل شًء، والرجوع إلٌه من 

 .(٘)«"كل شًء
لال السعدي:" ٌخاطب تعالى جمٌع الناس، وٌخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فمراء إلى 

 هللا من جمٌع الوجوه:
 فمراء فً إٌجادهم، فلوال إٌجاده إٌاهم، لم ٌوجدوا.

فمراء فً إعدادهم بالموى واألعضاء والجوارح، التً لوال إعداده إٌاهم ]بها[ ، لما 
 استعدوا ألي عمل كان.

فمراء فً إمدادهم باأللوات واألرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلوال فضله وإحسانه 
 وتٌسٌره األمور، لما حصل ]لهم[ من الرزق والنعم شًء.

فع المكاره، وإزالة الكروب والشدابد. فلوال دفعه عنهم، فمراء فً صرؾ النمم عنهم، ود
 وتفرٌجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، الستمرت علٌهم المكاره والشدابد.

 فمراء إلٌه فً تربٌتهم بؤنواع التربٌة، وأجناس التدبٌر.
 فمراء إلٌه، فً تؤلههم له، وحبهم له، وتعبدهم، وإخبلص العبادة له تعالى، فلو لم ٌوفمهم

 لذلن، لهلكوا، وفسدت أرواحهم، وللوبهم وأحوالهم. 
فمراء إلٌه، فً تعلٌمهم ما ال ٌعلمون، وعملهم بما ٌصلحهم، فلوال تعلٌمه، لم ٌتعلموا، 

 ولوال توفٌمه، لم ٌصلحوا.
فهم فمراء بالذات إلٌه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفمر أم لم 

منهم، الذي ال ٌزال ٌشاهد فمره فً كل حال من أمور دٌنه ودنٌاه، ٌشعروا، ولكن الموفك 
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وٌتضرع له، وٌسؤله أن ال ٌكله إلى نفسه طرفة عٌن، وأن ٌعٌنه على جمٌع أموره، وٌستصحب 
هذا المعنى فً كل ولت، فهذا أحرى باإلعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم به من الوالدة 

 .(ٔ)بولدها"
ًُّ اْلَحِمٌُد{ ]فاطر : لوله تعالى:  ُ ُهَو اْلؽَنِ ًُّ عن الناس ٘ٔ}َوَّللاَّ [، أي:" وهو سبحانه الؽن

وعن كل شًء من مخلولاته، الحمٌد فً ذاته وأسمابه وصفاته، المحمود على نعمه؛ فإن كل 
 .(ٕ)نعمة بالناس منه، فله الحمد والشكر على كّلِ حال"

ُ ُهَو الْ  لال الطبري: ٌمول:"  { عن عبادتكم إٌاه وعن خدمتكم، وعن ؼٌر ذلن }َوَّللاَّ ًُّ ؽَنِ
من األشٌاء؛ منكم ومن ؼٌركم، }اْلَحِمٌُد{، ٌعنً: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبؽٌركم 

 .(ٖ)"فمنه، فله الحمد والشكر بكل حال
أي : هو المنفرد بالؽنى وحده ال شرٌن له ، وهو الحمٌد فً جمٌع ما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ٌفعله وٌموله ، وٌمدره وٌشرعه"
أي: الذي له الؽنى التام من جمٌع الوجوه، فبل ٌحتاج إلى ما ٌحتاج إلٌه  لال السعدي:" 

صفات كمال،  خلمه، وال ٌفتمر إلى شًء مما ٌفتمر إلٌه الخلك، وذلن لكمال صفاته، وكونها كلها،
ونعوت وجبلل. ومن ؼناه تعالى، أن أؼنى الخلك فً الدنٌا واآلخرة، الحمٌد فً ذاته، وأسمابه، 
ألنها حسنى، وأوصافه، لكونها علٌا، وأفعاله ألنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفً 

فً  أوامره ونواهٌه، فهو الحمٌد على ما فٌه، وعلى ما منه، وهو الحمٌد فً ؼناه الؽنً
 .(٘)حمده"

  
 المرآن

 [ ٙٔ({ ]فاطر : ٙٔ}إِْن ٌََشأْ ٌُْذِهْبُكْم َوٌَأِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد )
 التفسٌر: 

 إن ٌشؤ هللا ٌهلكُّم أٌها الناس، وٌؤت بموم آخرٌن ٌطٌعونه وٌعبدونه وحده.
 .(ٙ)الناس" [، أي:" إن ٌشؤ هللا ٌهلكُّم أٌهاٙٔلوله تعالى:}إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم{ ]فاطر :  
إن ٌشؤ ٌهلككم أٌها الناس ربكم، ألنه أنشؤكم من ؼٌر ما حاجة به  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)إلٌكم"
 .(1)أي : لو شاء ألذهبكم أٌها الناس" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وٌؤت بموم آخرٌن ٌطٌعونه ٙٔلوله تعالى:}َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد{ ]فاطر :  

 . (5)وٌعبدونه وحده"
ا نهاهم لال الطبري: "  ٌمول: وٌؤت بخلك سواكم ٌطٌعونه وٌؤتمرون ألمره وٌنتهون عمَّ

 .(ٓٔ)عنه"
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 .(ٔ)أي : " وأتى بموم ؼٌركم" لال ابن كثٌر: 
 .(ٕ)أي: وٌؤت بؽٌركم" لال لتادة:" 
ٌحتمل أن المراد: إن ٌشؤ ٌذهبكم أٌها الناس وٌؤت بؽٌركم من  لال السعدي فً اآلٌة": 

الناس، أطوع هلل منكم، وٌكون فً هذا تهدٌد لهم بالهبلن واإلبادة، وأن مشٌبته ؼٌر لاصرة عن 
 ذلن.

وٌحتمل أن المراد بذلن، إثبات البعث والنشور، وأن مشٌبة هللا تعالى نافذة فً كل 
ما جدٌدا، ولكن لذلن الولت أجل لدره هللا، ال ٌتمدم عنه وال شًء، وفً إعادتكم بعد موتكم خل

 .(ٖ)ٌتؤخر، وٌدل على المعنى األخٌر، ما ذكره بعده فً لوله: }َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{"
 

 المرآن
ِ بِعَِزٌٍز )  [ 4ٔ({ ]فاطر : 4ٔ}َوَما َذِلَن َعلَى َّللاَّ

 التفسٌر: 
 سواكم على هللا بممتنع، بل ذلن على هللا سهل ٌسٌر.وما إهبلككم واإلتٌان بخلك 

ٌمول: وما إذهابكم واإلتٌان بخلك سواكم على هللا بشدٌد، بل ذلن علٌه  لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌسٌر سهل، ٌمول: فاتموا هللا أٌها الناس، وأطٌعوه لبل أن ٌفعل بكم ذلن"

 .(٘)أي : " وما هذا علٌه بصعب وال ممتنع" لال ابن كثٌر: 
 .(ٙ)أي: بممتنع، وال معجز له" لال السعدي:"

 
 المرآن

ٌء َولَْو َكاَن َذا لُ  ًْ ْربَى }َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِْن تَْدُع ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها اَل ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش
ٌِْب َوأَلَاُموا  ِ إِنََّما تُْنِذُر الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ اَلةَ َوَمْن تََزكَّى فَِإنََّما ٌَتََزكَّى ِلنَْفِسِه َوإِلَى َّللاَّ الصَّ

 [ 6ٔ({ ]فاطر : 6ٔاْلَمِصٌُر )
 التفسٌر: 

وال تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى، وإن تَْسؤل نفٌس مثمَلَة بالخطاٌا َمن ٌحمل عنها من ذنوبها 
لرابة منها من أب أو أخ ونحوهما. إنما  لم تجد من ٌَحمل عنها شٌبًا، ولو كان الذي سؤلتْه ذا

ر  الذٌن ٌخافون عذاب ربهم بالؽٌب، وأدَّوا الصبلة حك أدابها. ومن تطهر  -أٌها الرسول-تحذِّ
من الشرن وؼٌره من المعاصً فإنما ٌتطهر لنفسه. وإلى هللا سبحانه مآل الخبلبك ومصٌرهم، 

 فٌجازي كبل بما ٌستحك.
[، أي:" وال تحمل نفس مذنبة 1َٔواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]فاطر : لوله تعالى:}َواَل تَِزُر  

 .(2)ذنب نفس أخرى"
 .(1)ال ٌحمل أحد ذنب آخر" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)ٌمول:" وال تحمل آثمة إثم أخرى ؼٌرها" لال الطبري: 
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 .(ٕ)" أي : ٌوم المٌامة " لال ابن كثٌر: 
 .(ٖ)أي: فً ٌوم المٌامة كل أحد ٌجازى بعمله، وال ٌحمل أحد ذنب أحد" لال السعدي:" 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌمول: ٌكون علٌه وزر ال ٌجد أحًدا ٌحمل عنه من وزره شٌبًا" 
 .(٘)ولال السدي: ٌعنً: ال تحمل حاملة ذنب نفس أخرى" 
ٌء َولَْو َكاَن َذا لُْربَى{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوإِْن تَْدعُ ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها اَل   ًْ ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش

[، أي:" وإن تَْسؤل نفٌس مثمَلَة بالخطاٌا َمن ٌحمل عنها من ذنوبها لم تجد من ٌَحمل عنها 1ٔ
 .(ٙ)شٌبًا، ولو كان الذي سؤلتْه ذا لرابة منها من أب أو أخ ونحوهما"

ٌمول: إن دعت داعٌة ذات ذنوب لد أثملتها إلى ذنوبها لٌحمل عنها شًء  لال الفراء:" 
 .(2)من الذنوب لم تجد ذلن. ولو كان الذي تدعوه أبا أو ابنا"

ٌمول: إن دعت نفس ذات ذنوب لد أثملتها ذنوبها لٌحمل عنها شًء منها  لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)لم تجد ذلن؛ }ولو كان{ من تدعوه }ذا لربى{"

ٌمول:" وإن تسؤل ذاُت ثِمَل من الذنوب من ٌحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلن  الطبري:لال  
 .(5)لم تجد من ٌحمل عنها شٌبًا منها ولو كان الذي سؤلته ذا لرابة من أب أو أخ"

" أي : وإن تدع نفس مثملة بؤوزارها إلى أن تَُساَعد على حمل ما علٌها  لال ابن كثٌر: 
ٌء{ ولو كان لرٌبًا إلٌها ، حتى ولو كان أباها أو ابنها ،  من األوزار أو بعضه،} ال ًْ ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش

ِه َوأَبٌِِه * َوَصاِحبَتِِه  كل مشؽول بنفسه وحاله ، كما لال تعالى : } ٌَْوَم ٌَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه * َوأُّمِ
 .(ٓٔ)["2ٖ - ِٖٗه { ]عبس : َوبَنٌِِه * ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم ٌَْوَمبٍِذ َشؤٌْن ٌُْؽنٌِ

ءٌ  عن ابن عباس، لوله:"  ًْ ٌكون علٌه وزر  {}َوإِْن تَْدُع ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها اَل ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش
 .(ٔٔ)ال ٌجد أحدا ٌحمل، عنه من وزره شٌبا"

ٌء َولَْو َكاَن ذَا عن لتادة: "}َوإِْن تَْدعُ ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها{ إلى ذنوبها، }ال ٌُْحَمْل   ًْ ِمْنهُ َش
لُْربَى{، أي: لرٌب المرابة منها، الٌحمل من ذنوبها شٌبًا، وال تحمل على ؼٌرها من ذنوبها 

 .(ٕٔ)شٌبا"
إن تدع نفس مثملة من الخطاٌا ذا لرابة أو ؼٌر ذي لرابة ال  لال عطاء الخراسانً:" 

 .(ٖٔ)ٌحمل، عنها من خطاٌاها شًء"
لحارث: "ٌمر الوالد بولده ٌوم المٌامة وهو ٌحمل ما علٌه فٌمول عبد الكرٌم بن الال  

البنه: ٌا بنً، ادن منً خفؾ عنً مما أحمل، فٌمول ابنه: إلٌن عنً ٌا أبتاه، فإن علً ما شؽلنً 
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وأثملنً؛ فهذا تفسٌر لول هللا تبارن وتعالى:}وإن تدع مثملة إلى حملها وال ٌحمل منه شًء ولو 
 .(ٔ)كان ذا لربى{"

إن الجار ٌتعلك بجاره ٌوم المٌامة فٌمول: ٌا رب سل هذا لم كان ٌؽلك بابه  لال عكرمة:" 
دونً، وإن الكافر لٌتعلك بالمإمن ٌوم المٌامة فٌمول له: ٌا مإمن إن لً، عندن ٌدا لد عرفت 
كٌؾ كنت فً الدنٌا ولد احتجت إلٌن الٌوم فبل ٌزال المإمن ٌشفع له إلى ربه حتى ٌرده إلى 

ة دون منزلة وهو فً النار، وأن الوالد ٌتعلك بولده ٌوم المٌامة فٌمول: ٌا بنً أي والد كنت منزل
لن؟ فٌثنً خٌرا فٌمول: ٌا بنً إنً احتجت إلى مثمال ذرة من حسناتن أنجو بها مما ترى، فٌمول 
 له ولده: ٌا أبت ما أٌسر ما طلبت؟ ولكنً ال أطٌك أن أعطٌن شٌبا أتخوؾ مثل الذي تخوفت،
فبل أستطٌع أن أعطٌن شٌبا، ثم ٌتعلك بزوجته فٌمول: ٌا فبلنة، أي زوج كنت لن؟ فتثنً خٌرا 

 فٌمول لها: فإنً أطلب إلٌن حسنة واحدة تهبٌها لً، لعلً أنجو مما ترٌن لالت:
ما أٌسر ما طلبت! لكنً ال أطٌك أن أعطٌن شٌبا أتخوؾ مثل الذي تخوفت ٌمول هللا: وإن تدع 

}ٌَْوَم ٌَِفرُّ اْلَمْرُء  [ ، وٖٖها ... وٌمول هللا: }ٌَْوًما اَل ٌَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِده{ ]لممان : مثملة إلى حمل
ِه َوأَبٌِِه{ ]عبس : ِٖٗمْن أَِخٌِه)  .(ٕ)["ٖ٘-ٖٗ( َوأُّمِ
ٌِْب{ ]فاطر :   ر [، أي:" إ1ٔلوله تعالى:}إِنََّما تُْنِذُر الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ أٌها -نما تحذِّ
 .(ٖ)الذٌن ٌخافون عذاب ربهم بالؽٌب" -الرسول
ٌِْه َوَسلَّم: إنما تنذر ٌا دمحم الذٌن  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ٌخافون عماب هللا ٌوم المٌامة من ؼٌر معاٌنة منهم لذلن، ولكن إلٌمانهم بما أتٌتهم به، وتصدٌمهم 
أنباتهم عن هللا، فهإالء الذٌن ٌنفعهم إنذارن وٌتعظون بمواعظن، ال الذٌن طبع هللا على لن فٌما 

  .(ٗ)للوبهم فهم ال ٌفمهون"
 .(٘)إنما تنذر{، المإمنٌن }الذٌن ٌخشون ربهم بالؽٌب{: آمنوا به ولم ٌروه"لال مماتل: "} 

 .(٘)ٌروه"
ٌِْب{، أي: ٌخشون النار عن لتادة، لوله:"}إِنََّما تُْنِذُر الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن   َربَُّهْم بِاْلؽَ

 .(2)"(ٙ)«والحساب»
أي: هإالء الذٌن ٌمبلون النذارة وٌنتفعون بها، أهل الخشٌة هلل بالؽٌب،  لال السعدي:" 

 .(1)أي: الذٌن ٌخشونه فً حال السر والعبلنٌة، والمشهد والمؽٌب.."
بَلةَ{ ]فاطر :    .(5)أي:" وأدَّوا الصبلة حك أدابها"[، 1ٔلوله تعالى:}َوأَلَاُموا الصَّ
 .(ٓٔ)أتموا الصبلة المكتوبة" لال مماتل: " 
  .(ٔٔ)ٌمول: وأدوا الصبلة المفروضة بحدودها على ما فرضها هللا علٌهم" لال الطبري:" 
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وأهل إلامة الصبلة، بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها لال السعدي: اي: " 
تستدعً من العبد العمل بما ٌخشى من تضٌٌعه العماب، والهرب مما وخشوعها، ألن الخشٌة هلل 

 .(ٔ)ٌخشى من ارتكابه العذاب، والصبلة تدعو إلى الخٌر، وتنهى عن الفحشاء والمنكر"
[، أي:" ومن تطهر من الشرن 1ٔلوله تعالى:}َوَمْن تََزكَّى فَإِنََّما ٌَتََزكَّى ِلنَْفِسِه{ ]فاطر :  

 .(ٕ)نما ٌتطهر لنفسه"وؼٌره من المعاصً فإ
 .(ٖ)ومن صلح فصبلحه لنفسه" لال مماتل: " 
ٌمول: "ومن ٌتطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى هللا، واإلٌمان به،  لال الطبري: 

والعمل بطاعته. فإنما ٌتطهر لنفسه، وذلن أنه ٌثٌبها به رضا هللا، والفوز بجنانه، والنجاة من 
 .(ٗ)عمابه الذي أعده ألهل الكفر به"

أي: ومن زكى نفسه بالتنمًِّ من العٌوب، كالرٌاء والكبر، والكذب  لال السعدي:" 
والؽش، والمكر والخداع والنفاق، ونحو ذلن من األخبلق الرذٌلة، وتحلَّى باألخبلق الجمٌلة، من 
الصدق، واإلخبلص، والتواضع، ولٌن الجانب، والنصح للعباد، وسبلمة الصدر من الحمد 

بلق، فإن تزكٌته ٌعود نفعها إلٌه، وٌصل ممصودها إلٌه، لٌس والحسد وؼٌرهما من مساوئ األخ
 .(٘)ٌضٌع من عمله شًء"

 .(ٙ)أي: من ٌعمل صالًحا فإنما ٌعمله لنفسه" لال لتادة:" 
 .(2): هو العمل الصالح"-ها هنا-« التزكً»معنى  لال السمعانً:" 
ِ اْلَمِصٌُر{ ]فاطر :   وإلى هللا سبحانه مآل الخبلبك [، أي:" 1ٔلوله تعالى:}َوإِلَى َّللاَّ

 .(1)ومصٌرهم، فٌجازي كبل بما ٌستحك"
 .(5)أي: المرجع" لال السمعانً:" 
" ٌمول: وإلى هللا مصٌر كل عامل منكم أٌها الناس، مإمنكم وكافركم،  لال الطبري: 

 .(ٓٔ)وبركم وفاجركم، وهو مجاٍز جمٌعكم بما لدم من خٌر وشر على ما أهل منه"
فٌجازي الخبلبك على ما أسلفوه، وٌحاسبهم على ما لدموه وعملوه، وال  "لال السعدي: 

   .(ٔٔ)ٌؽادر صؽٌرة وال كبٌرة إال أحصاها"
 [:1ٔ-٘ٔفوابد اآلٌات:]

بٌان فمر العباد إلى ربهم وحاجتهم إلٌه وإزالة فمرهم وسد حاجتهم ٌكون باللجوء إلٌه  -ٔ
 واالطراح بٌن ٌدٌه ٌعبدونه وٌسؤلونه.

 عدالة هللا تعالى ٌوم المٌامة.بٌان  -ٕ
 بٌان صعوبة المولؾ فً عرصات المٌامة ال سٌما عند وضع المٌزان ووزن األعمال. -ٖ
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 بٌان أن اإلنذار والتخوٌؾ من عذاب هللا ال ٌنتفع به ؼٌر المإمنٌن الصالحٌن. -ٗ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء ٌوم المٌامة. -٘
 حاً فلنفسه ومن أساء فعلٌها.تمرٌر حمٌمة وهً أن من عمل صال -ٙ
 

 المرآن
لُّ َواَل اْلَحُروُر )ٕٓ( َواَل الظُّلَُماُت َواَل النُّوُر )6ٔ}َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر ) ( ٕٔ( َواَل الّظِ

َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فًِ اْلمُبُو ( ِٕٕر )َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْحٌَاُء َواَل اأْلَْمَواُت إِنَّ َّللاَّ
ٍة إِالَّ َخاَل فٌَِها نَِذٌٌر )ْٖٕن أَْنَت إِالَّ نَِذٌٌر )إِ  ({ ٕٗ( إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َوإِْن ِمْن أُمَّ

 [ ٕٗ-6ٔ]فاطر : 
 التفسٌر: 

وما ٌستوي األعمى عن دٌن هللا، والبصٌر الذي أبصر طرٌك الحك واتبعه، وما تستوي ظلمات 
اإلٌمان، وال الظل وال الرٌح الحارة، وما ٌستوي أحٌاء الملوب باإلٌمان، وأموات الكفر ونور 

بمسمع َمن فً  -أٌها الرسول-الملوب بالكفر. إن هللا ٌسمع َمن ٌشاء سماع فَْهم ولَبول، وما أنت 
 المبور، فكما ال تُسمع الموتى فً لبورهم فكذلن ال تُسمع هإالء الكفار لموت للوبهم، إن أنت إال
نذٌر لهم ؼضب هللا وعمابه. إنا أرسلنان بالحك، وهو اإلٌمان باهلل وشرابع الدٌن، مبشًرا بالجنة 
َمن صدَّلن وعمل بهدٌن، ومحذًرا َمن كذَّبن وعصان النار. وما من أمة من األمم إال جاءها 

 نذٌر ٌحذرها عالبة كفرها وضبللها.
[، أي:" وما ٌستوي األعمى عن 5ٔبَِصٌُر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى َوالْ  

 .(ٔ)دٌن هللا، والبصٌر الذي أبصر طرٌك الحك واتبعه"
 .(ٕ)فاألعمى هاهنا الكافر، والبصٌر المإمن" لال الفراء:" 
 .(ٖ)مثل للكافر والمإمن" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)لال السدي: "ٌعنً: بصر الملب باإلٌمان وهو المإمن" 
هذا مثل ضربه هللا للمإمنٌن والكافرٌن، المعنى: ال ٌستوي األعمى عن  الزجاج:"لال  

 .(٘)الحك وهو الكافر، والبصٌر بالحك وهو المإمن الذي ٌبصر رشده"
}َوَما ٌَْستَِوي األْعَمى{ عن دٌن هللا الذي ابتعث به نبٌه دمحما َصلَّى  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌِْه َوَسلَّم }َواْلبَِصٌُر{ الذي لد أبصر فٌه رشده؛ فاتبع محمًدا وصدله، ولبل عن هللا ما ابتعثه  هللا َعلَ
 .(ٙ)به"

توي ظلمات الكفر [، أي:" وما تسٕٓلوله تعالى:}َواَل الظُّلَُماُت َواَل النُّوُر{ ]فاطر :  
 .(2)ونور اإلٌمان"

 .(1)ٌمول: وما تستوي ظلمات الكفر ونور اإلٌمان"لال الطبري: " 
 .(5)الظلمات: الكفر، والنور: اإلٌمان" لال الفراء:" 

                                                           



ٖٔٙ 
 

 .(ٔ)مثل للكفر واإلٌمان"لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕ)الظلمات: الضبلالت، والنور: الهدي" لال الزجاج:" 
لُّ َواَل اْلَحُروُر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َواَل   [، أي:" وما ٌستوي الظل، والرٌح ٕٔالّظِ
 .(ٖ)الحارة"
 .(ٗ)الظل: الجنة، والحرور: النار" لال الفراء:" 
 .(٘)مثل للجنة والنار" لال ابن لتٌبة:" 
{ لٌل: وال الجنة، }َوال اْلَحُروُر{ لٌل: النار، كؤن معناه لال الطبري: "  لُّ عندهم: }َوال الّظِ

  .(ٙ)وما تستوي الجنة والنار، والحرور بمنزلة السموم، وهً الرٌاح الحارة"
المعنى: ال ٌستوي أصحاب الحك الذٌن هم فً ظل من الحك، وال  لال الزجاج:" 

استٌماد الحر «: الحرور»أصحاب الباطل الذٌن هم فً حرور أي فً حر دابم لٌبل ونهارا. و
 .(2)ال ٌكون إال بالنهار"«: السموم»ولفحه بالنهار وباللٌل. و

بالنهار. ولٌل: الحرور  لال النحاس:" لٌل: الحرور ال ٌكون إاّل باللٌل، والسموم ٌكون 
ٌكون فٌهما. وهذا أصّح المولٌن، ألن الحرور فعول من الحّر، وفٌه معنى التكثٌر أي الحّر 

 .(1)المإذي"
[، أي:" وما ٌستوي أحٌاء ٕٕلوله تعالى:}َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْحٌَاُء َواَل اأْلَْمَواُت{ ]فاطر :  

 .(5)الملوب باإلٌمان، وأموات الملوب بالكفر"
 .(ٓٔ)األحٌاء: المإمنون، واألموات: الكفار" لال الفراء:" 
 .(ٔٔ)مثل للعمبلء والجهال" لال ابن لتٌبة:" 
ٌُْر  األحٌاء هم المإمنون، واألموات الكافرون، ودلٌل ذلن لوله: لال الزجاج:"  }أَْمَواٌت َؼ

 .(ٕٔ)["ٕٔأَْحٌَاٍء{ ]النحل : 
ٌمول: وما ٌستوي األحٌاء الملوب باإلٌمان باهلل ورسوله، ومعرفة تنزٌل  لال الطبري: " 

هللا، واألموات الملوب لؽلبة الكفر علٌها، حتى صارت ال تعمل عن هللا أمره ونهٌه، وال تعرؾ 
 .(ٖٔ)الهدى من الضبلل، وكل هذه أمثال ضربها هللا للمإمن واإلٌمان والكافر والكفر"

الى : كما ال تستوي هذه األشٌاء المتباٌنة المختلفة ، كاألعمى ٌمول تع لال ابن كثٌر:" 
والبصٌر ال ٌستوٌان ، بل بٌنهما فرق وبون كثٌر ، وكما ال تستوي الظلمات وال النور وال الظل 
وال الحرور ، كذلن ال تستوي األحٌاء وال األموات ، وهذا مثل ضربه هللا للمإمنٌن وهم األحٌاء 
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نَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ ، وللكافرٌن وهم األ ٌْ ٌْتًا فَؤَْحٌَ موات ، كموله تعالى : } أََوَمْن َكاَن َم
ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمْنَها { ]األنعام :  ٌِْن ٕٕٔالنَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ [ ، ولال تعالى : } َمثَُل اْلفَِرٌمَ

[ فالمإمن سمٌع بصٌر فً ِٕٗصٌِر َوالسَِّمٌعِ َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبَل { ]هود : َكاألْعَمى َواألَصّمِ َواْلبَ 
نور ٌمشً ، على صراط مستمٌم فً الدنٌا واآلخرة ، حتى ٌستمر به الحال فً الجنات ذات 
الظبلل والعٌون ، والكافر أعمى أصم ، فً ظلمات ٌمشً ، ال خروج له منها ، بل هو ٌتٌه فً 

فً الدنٌا واآلخرة ، حتى ٌفضً به ذلن إلى الحرور والسموم والحمٌم ، } َوِظّلٍ  َؼٌِّه وضبلله
 .(ٔ)"[ٗٗ،  ِٖٗمْن ٌَْحُموٍم ال بَاِرٍد َوال َكِرٌٍم { ]الوالعة : 

عن ابن عباس، لوله: "}َوَما ٌَْستَِوي األْعَمى َواْلبَِصٌُر ... {، اآلٌة، لال: هو مثل ضربه  
لمعصٌة؛ ٌمول: وما ٌستوي األعمى والظلمات والحرور وال األموات، هللا ألهل الطاعة وأهل ا

فهو مثل أهل المعصٌة، وال ٌستوي البصٌر وال النور وال الظل واألحٌاء، فهو مثل أهل 
 . (ٕ)الطاعة"
عن لتادة، لوله: "}َوَما ٌَْستَِوي األْعَمى ... {، اآلٌة، خلمًا فضل بعضه على بعض؛ فؤما  

ألثر، حً البصر، حً النٌة، حً العمل، وأما الكافر فعبد مٌت؛ مٌت البصر، المإمن فعبد حً ا
 .(ٖ)مٌت الملب، مٌت العمل"

لال ابن زٌد:" هذا مثل ضربه هللا؛ فالمإمن بصٌر فً دٌن هللا، والكافر أعمى، كما ال  
ٌبصر ٌستوي الظل وال الحرور وال األحٌاء وال األموات، فكذلن ال ٌستوي هذا المإمن الذي 

نَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس{، لال:  ٌْ ٌْتًا فَؤَْحٌَ دٌنه وال هذا األعمى، ولرأ: }أََوَمْن َكاَن َم
الهدى الذي هداه هللا به ونور له، هذا مثل ضربه هللا لهذا المإمن الذي ٌبصر دٌنه، وهذا الكافر 

نَاهُ{، لال: هدٌناه  األعمى فجعل المإمن حًٌّا وجعل الكافر ٌْ ٌْتًا فَؤَْحٌَ مٌتًا مٌت الملب }أََوَمْن َكاَن َم
 .(ٗ)إلى اإلسبلم كمن مثله فً الظلمات أعمى الملب وهو فً الظلمات، أهذا وهذا سواء؟"

َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فًِ اْلمُبُوِر{ ]فاطر :   ، أي:" [ٕٕلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
إن اله ٌسمع من ٌشاء إسماعه دعوة الحك، فٌحبِّبه باإِلٌمان وٌشرح صدره لئِلسبلم، وما أنت ٌا 

 .(٘)"دمحم بمسمع هإالء الكفار، ألنهم أموات الملوب ال ٌدركون وال ٌفمهون
كما ال ٌمدر أن ٌسمع من فً المبور كتاب هللا فٌهدٌهم به إلى سبٌل  لال الطبري: ٌمول:"

فكذلن ال ٌمدر أن ٌنفع بمواعظ هللا وبٌان حججه من كان مٌت الملب من أحٌاء عباده، الرشاد، 
 .(ٙ)عن معرفة هللا، وفهم كتابه وتنزٌله، وواضح حججه"

َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء { أي: ٌهدٌهم إلى سماع الحجة ولبولها واالنمٌاد  لال ابن كثٌر:" } إِنَّ َّللاَّ
لها } َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فًِ اْلمُبُوِر { أي : كما ال ٌسمع وٌنتفع األموات بعد موتهم 

الذٌن ُكتِب وصٌرورتهم إلى لبورهم ، وهم كفار بالهداٌة والدعوة إلٌها ، كذلن هإالء المشركون 
 .(2)علٌهم الشماوة ال حٌلةَ لن فٌهم ، وال تستطٌع هداٌتهم"

 .(1)كذلن الكافر ال ٌسمع، وال ٌنتفع بما ٌسمع" لال لتادة:"
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[، أي:" إن أنت إال نذٌر لهم ؼضب هللا ٖٕلوله تعالى:}إِْن أَْنَت إاِلَّ نَِذٌٌر{ ]فاطر :  
 .(ٔ)وعمابه"

ٌِْه َوَسلَّم: ما أنت إال نذٌر تنذر  لال الطبري: " ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
هإالء المشركٌن باهلل الذٌن طبع هللا على للوبهم، ولم ٌرسلن ربن إلٌهم إال لتبلؽهم رسالته، ولم 

هللا ال  ٌكلفن من األمر ما ال سبٌل لن إلٌه، فؤما اهتداإهم ولبولهم منن ما جبتهم به فإن ذلن بٌد
 .(ٕ)بٌدن وال بٌد ؼٌرن من الناس؛ فبل تذهب نفسن علٌهم حسرات إن هم لم ٌستجٌبوا لن"

أي : إنما علٌن الببلغ واإلنذار ، وهللا ٌضل من ٌشاء وٌهدي من  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)ٌشاء"

أي:" إنا أرسلنان بالحك، [، ٕٗلوله تعالى:}إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا{ ]فاطر :  
وهو اإلٌمان باهلل وشرابع الدٌن، مبشًرا بالجنة َمن صدَّلن وعمل بهدٌن، ومحذًرا َمن كذَّبن 

 .(ٗ)وعصان النار"
ٌِْه َوَسلَّم: )إِنَّا أَْرَسْلنَاَن( ٌا دمحم  لال الطبري: :"  ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

}بِاْلَحّكِ{ وهو اإلٌمان باهلل وشرابع الدٌن التً افترضها على عباده، مبشًرا بالجنة من صدلن 
د علٌن ما ولبل منن ما جبت به من عند هللا من النصٌحة، }َونَِذًٌرا{ تنذر الناس َمن كذبن ور

 .(٘)جبت به من عند هللا من النصٌحة"
 .(ٙ)أي : بشًٌرا للمإمنٌن ونذًٌرا للكافرٌن" لال ابن كثٌر:"

ٍة إاِلَّ َخبَل فٌَِها نَِذٌٌر{ ]فاطر :   [، أي:" وما من أمة من األمم ٕٗلوله تعالى:}َوإِْن ِمْن أُمَّ
  .(2)إال جاءها نذٌر ٌحذرها عالبة كفرها وضبلله"

 .(1)أي: سلؾ فٌها نبً" ابن لتٌبة:"لال  
ٌمول: وما من أمة من األمم الدابنة بملة إال خبل فٌها من لبلن نذٌر  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)ٌنذرهم بؤسنا على كفرهم باهلل"
أي : وما من أمة خلت من بنً آدم إال ولد بعث هللا إلٌهم النُّذر ، وأزاح  لال ابن كثٌر:"

[ ، وكما لال تعالى : 2عنهم العلل ، كما لال تعالى : } إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكّلِ لَْوٍم َهاٍد { ]الرعد : 
َ وَ  ٍة َرُسوال أَِن اُْعبُُدوا َّللاَّ ُ َوِمْنُهْم َمْن } َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ اْجتَنِبُوا الطَّاُؼوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ

ٌِْه الضَّبللَةُ { اآلٌة ]النحل :   .(ٓٔ)["َٖٙٔحمَّْت َعلَ
 .(ٔٔ)كل أمة كان لها رسول" لال لتادة:" 
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ةً ِمَن النَّا لال الزمخشري:"  ٌِْه أُمَّ س{ األمة: الجماعة الكثٌرة، لال هللا تعالى: }َوَجَد َعلَ
[، وٌمال ألهل كل عصر: أمة، وفً حدود المتكلمٌن: األمة هم المصدلون ٖٕ]المصص : 

 .(ٔ)بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص دون المبعوث إلٌهم، وهم الذٌن ٌعتبر إجماعهم، والمراد هاهنا: أهل العصر"
 

 المرآن
بُِر َوبِاْلِكتَ  بُوَن فَمَْد َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالزُّ اِب اْلُمنٌِِر }َوإِْن ٌَُكذِّ

 [ ٕ٘({ ]فاطر : ٕ٘)
 التفسٌر: 

وإن ٌكذبن هإالء المشركون فمد كذَّب الذٌن ِمن لبلهم رسلهم الذٌن جاإوهم بالمعجزات 
ات الدالة على نبوتهم، وجاإوهم بالكتب المجموع فٌها كثٌر من األحكام، وبالكتاب الواضح

 المنٌر الموضح لطرٌك الخٌر والشر.
بُوَن فَمَْد َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]فاطر :   [، أي:" وإن ٌكذبن ٕ٘لوله تعالى:}َوإِْن ٌَُكذِّ

 .(ٕ)هم"هإالء المشركون فمد كذَّب الذٌن ِمن لبلهم رسل
ٌِْه َوَسلَّم فٌما ٌلمى من مشركً  لال الطبري: "  ٌمول تعالى ذكره مسلًٌا نبٌه َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٖ)لومه من التكذٌب: وإن ٌكذبن ٌا دمحم مشركو لومن فمد كذب الذٌن من لبلهم من األمم"
 .(ٗ)معناه: لست بؤول رسول كذب" لال ابن الجوزي:" 
 .(٘)ٌعزي نبٌه" لال لتادة:" 
[، أي:" جابتهم رسلهم بالمعجزات ٕ٘لوله تعالى:}َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]فاطر :  

 .(ٙ)الواضحات الدالة على نبوتهم"
جاءتهم رسلهم بحجج من هللا واضحة، وبالزبر ٌمول: وجاءتهم بالكتب  لال الطبري: " 

 .(2)من عند هللا"
}بِاْلبٌَِّنَاِت{، هً : المعجزات الباهرات ، واألدلة الماطعات" لال ابن كثٌر:"

(1). 
 .(5)باآلٌات التً كانوا ٌصنعون وٌخبرون بها"}بِاْلبٌَِّنَاِت{،  لال مماتل:"

 .(ٓٔ)، بالشواهد على صحة النبوة وهً المعجزات"}بِاْلبٌَِّنَاِت{ لال الزمخشري:"
بُِر   [، أي:" وجاإوهم بالكتب المجموع َٕ٘وبِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوبِالزُّ

 .(ٔٔ)فٌها كثٌر من األحكام، وبالكتاب المنٌر الموضح لطرٌك الخٌر والشر"
لال أبو سلٌمان فً لوله:}والكتاب المنٌر{: "ٌعنً به الكتاب النٌرة بالبراهٌن 

 .(ٔ)والحجج"
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ٌمول: وجاءتهم بالكتب من عند هللا، وجاءهم من هللا الكتاب المنٌر لمن  لال الطبري: " 
 .(ٕ)تؤمله وتدبره أنه الحك"
بُِر{ وهً الكتب ، }َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{، أي : الواضح البٌن" لال ابن كثٌر:"  .(ٖ)}َوبِالزُّ

بُِر{ لال مماتل:" }َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{، ، وباألحادٌث التً كانت لبلهم من المواعظ، }َوبِالزُّ
 .(ٗ)المضًء الذي فٌه أمره ونهٌه"

بُِر{، أي: الكتب، }َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{، ٌضعؾ الشًء   عن لتادة، لوله: "}بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالزُّ
 .(٘)وهو واحد"

بُِر{ لال الزمخشري:" نحو التوراة واإلنجٌل  }َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{، وبالصحؾ }َوبِالزُّ
والزبور. لما كانت هذه األشٌاء فً جنسهم أسند المجًء بها إلٌهم إسنادا مطلما، وإن كان بعضها 

وهً الزبر والكتاب. وفٌه مسبلة لرسول هللا  فً جمٌعهم: وهً البٌنات، وبعضها فً بعضهم:
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(2)على طرٌك التؤكٌد"« الزبر»بعد « الكتاب»وذكر  لال السمعانً:" 
 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر )  [ ٕٙ({ ]فاطر : ٕٙ}ثُمَّ أََخْذُت الَِّذٌَن َكفَُروا فََك

 التفسٌر: 
 ثم أَخْذت الذٌن كفروا بؤنواع العذاب، فانظر كٌؾ كان إنكاري لعملهم وحلول عموبتً بهم؟

[، أي:" ثم أَخْذت الذٌن كفروا بؤنواع ٕٙتعالى:}ثُمَّ أََخْذُت الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]فاطر : لوله  
 .(1)العذاب"
ٌمول: " ثم أهلكنا الذٌن جحدوا رسالة رسلنا، وحمٌمة ما دعوهم إلٌه من لال الطبري:  

 .(5)آٌاتنا وأصروا على جحودهم"
أي : ومع هذا كله َكذّب أولبن رسلَهم فٌما جاإوهم به ، فؤخذتهم ، أي :  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)بالعماب والنكال"
ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر{ ]فاطر :   [، أي:" فانظر كٌؾ كان إنكاري لعملهم ٕٙلوله تعالى:}فََك

 .(ٔٔ)وحلول عموبتً بهم؟"
 .(ٕٔ)عموبتً بهم"" ٌمول: فانظر ٌا دمحم كٌؾ كان تؽٌٌري بهم وحلول لال الطبري:  
 .(ٔ)أي: كٌؾ كانت عموبتً لهم" لال المرطبً:" 
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 .(ٕ)أي : فكٌؾ رأٌت إنكاري علٌهم عظٌما شدًٌدا بلٌؽا ؟" لال ابن كثٌر:"
}فكٌؾ كان نكٌر{، لال: شدٌد. وهللا لمد عجل لهم عموبة الدنٌا ثم صٌرهم  عن لتادة:" 
 .(ٖ)"إلى النار
، حٌث ولعت فً الوصل دون الولؾ. «نكٌري»فً:وأثبت ورش عن نافع وشٌبة الٌاء  

 .(ٗ)وأثبتها ٌعموب فً الحالٌن، وحذفها البالون فً الحالٌن
 [:ٕٙ-5ٔفوابد اآلٌات:]

 استحسان ضرب األمثال للكشؾ عن الحال وزٌادة البٌان. -ٔ
الكفار عمى ال بصٌرة لهم، وأموات ال حٌاة فٌهم، والدلٌل عدم انتفاعهم بحٌاتهم وال  -ٕ

 بؤسماعهم وال أبصارهم.
ٌِْه َوَسلََّم وتؤكٌد رسالته. -ٖ  تمرٌر نبوة الرسول دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 تسلٌة الدعاة لٌتدّرعوا بالصبر وٌلتزموا الثبات. -ٗ
 بٌان سنة هللا فً المكذبٌن الكافرٌن وهً أخذهم عند حلول أجلهم. -٘
 

 المرآن
َ أَْنَزَل ِمنَ  السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفًا أَْلَوانَُها َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بٌٌِض  }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

 [ 4ٕ({ ]فاطر : 4َٕوُحْمٌر ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانَُها َوَؼَرابٌُِب ُسوٌد )
 التفسٌر: 

من تلن األشجار ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء، فسمٌنا به أشجاًرا فً األرض، فؤخرجنا 
ثمرات مختلفًا ألوانها، منها األحمر ومنها األسود واألصفر وؼٌر ذلن؟ وَخلَْمنا من الجبال 

 طرابك بًٌضا وحمًرا مختلفًا ألوانها، وخلمنا من الجبال جباال شدٌدة السواد.
َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء   فَؤَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفًا أَْلَوانَُها{ ]فاطر لوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

[، أي:" ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء، فسمٌنا به أشجاًرا فً األرض، فؤخرجنا من 2ٕ: 
 .(٘)تلن األشجار ثمرات مختلفًا ألوانها"

ٌمول تعالى ذكره: ألم تر ٌا دمحم أن هللا أنزل من السماء ؼٌثًا فؤخرجنا به  لال الطبري:" 
ثمرات مختلفًا ألوانها: ٌمول: فسمٌناه أشجاًرا فً األرض فؤخرجنا به من تلن األشجار ثمرات 

 .(ٙ)مختلفا ألوانها؛ منها األحمر ومنها األسود واألصفر، وؼٌر ذلن من ألوانها"
عالى منبها على كمال لدرته فً خلمه األشٌاء المتنوعة المختلفة لال ابن كثٌر:" ٌمول ت 

من الشًء الواحد ، وهو الماء الذي ٌنزله من السماء ، ٌخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ، من 
أصفر وأحمر وأخضر وأبٌض ، إلى ؼٌر ذلن من ألوان الثمار ، كما هو المشاهد من تنوع 

ل تعالى فً اآلٌة األخرى : } َوفًِ األْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت ألوانها وطعومها وروابحها ، كما لا
ُل بَْعَضَها َعلَى ٌُْر ِصْنَواٍن ٌُْسمَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ  َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرعٌ َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ

 .(2)["ٗ]الرعد :  بَْعٍض فًِ األُكِل إِنَّ فًِ َذِلَن آلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن {
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َ أَنزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفًا   عن لتادة، لوله:" }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
  .(ٔ)أَْلَوانَُها{، أحمر وأخضر وأصفر"

[، أي:" وَخلَْمنا 2ٕ لوله تعالى:}َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بٌٌِض َوُحْمٌر ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانَُها{ ]فاطر : 
 .(ٕ)من الجبال طرابك بًٌضا وحمًرا مختلفًا ألوانها"

ٌمول :"ومن الجبال طرابك، وهً الجدد، وهً الخطط تكون فً الجبال  لال الطبري:" 
 .(ٖ)بٌض وحمر وسود، كالطرق واحدتها جدة"

أٌضا من لال ابن كثٌر:" أي : وخلك الجبال كذلن مختلفة األلوان ، كما هو المشاهد  
 .(ٗ)مختلفة األلوان أٌضا" -وهً : الُجَدد ، جمع ُجّدة  -بٌض وحمر ، وفً بعضها طرابك 

الخطوط والطرابك تكون فً الجبال فبعضها بٌض وبعضها «: الجدد» لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)حمر وبعضها"

}ُجَدٌد بٌٌِض{، اْلُخطط والطرق تكون فًِ الجبال كالعُروق، بٌض وُسود  لال الفراء:"
 :(ٙ)وحمر، واحدها: ُجّدة. ولال امرإ المٌس، ٌصؾ الحمار
 كؤّن َسَراتٌَه وُجدَّةُ َمتْنِه ... كنابِن ٌجري فولَهّن َدِلٌص

  .(2)والُجّدة: اْلُخّطة السوداء فًِ متن الحمار"
الطرابك التً تكون فً الجبال منها أبٌض وأحمر «: الجدد»ٌعنً بـ لال مماتل:" 
 .(1)ومنها"

عن لتادة، لوله:" }َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بٌٌِض{، أي: طرابك بٌض }َوُحْمٌر ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانَُها{  
 .(5)أي: جبال حمر وبٌض"

 .(ٓٔ)"وحمر وسود عن الضحان، لوله:"}َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بٌٌِض{، طرابك بٌض
[، أي:" وخلمنا من الجبال جباال شدٌدة 2ٕلوله تعالى:}َوَؼَرابٌُِب ُسوٌد{ ]فاطر :  
 . (ٔٔ)السواد"

 .(ٕٔ)العرب تمول: هو أسود ؼربٌب، إذا وصفوه بشدة السواد" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: الطوال السود" لال مماتل:" 
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جمع: ؼربٌب، وهو: الشدٌد السواد. ٌمال: أسود «: ؼرابٌب» لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)ؼربٌب"
لال الواحدي:" وهو الشدٌد السواد الذي ٌشبه لونه لون الؽراب، ٌمال: أسود ؼربٌب  
  . (ٕ)وؼرابً"

 .(ٖ)الؽرابٌب : الجبال الطوال السود" لال عكرمة:
 .(ٗ)سود"لوله:" }َوَؼَرابٌُِب ُسوٌد{، لال: جبال عن ابً مالن،  
   .(٘)لوله:}َوَؼَرابٌُِب ُسوٌد{، لال:" الشدٌد السواد"عن ابن عباس،  
 .(ٙ)عن لتادة، لوله:" }َوَؼَرابٌُِب ُسوٌد{، هو األسود، ٌعنً: لونه" 

 
 المرآن

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلَ  َواّبِ َواأْلَْنعَاِم ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانُهُ َكَذِلَن إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ َ }َوِمَن النَّاِس َوالدَّ َماُء إِنَّ َّللاَّ
 [ 6ٕ({ ]فاطر : 6َٕعِزٌٌز َؼفُوٌر )

 التفسٌر: 
لن، فمن ذلن األحمر وخلمنا من الناس والدواب واإلبل والبمر والؽنم ما هو مختلؾ ألوانه كذ

واألبٌض واألسود وؼٌر ذلن كاختبلؾ ألوان الثمار والجبال. إنما ٌخشى هللاَ وٌتمً عمابه 
بطاعته واجتناب معصٌته العلماُء به سبحانه، وبصفاته، وبشرعه، ولدرته على كل شًء، ومنها 

هللا عزٌز لويٌّ  اختبلؾ هذه المخلولات مع اتحاد سببها، وٌتدبرون ما فٌها من عظات وعبر. إن
 ال ٌؽالَب، ؼفور ٌثٌب أهل الطاعة، وٌعفو عنهم.

[، أي:" 1ٕلوله تعالى:}َوِمَن النَّاِس َوالدََّواّبِ َواأْلَْنعَاِم ُمْختَِلٌؾ أَْلَوانُهُ َكَذِلَن{ ]فاطر :  
وخلمنا من الناس والدواب واإلبل والبمر والؽنم ما هو مختلؾ ألوانه كذلن، فمن ذلن األحمر 

 .(2)واألبٌض واألسود وؼٌر ذلن كاختبلؾ ألوان الثمار والجبال"
 -وهو : كل ما دب على لوابم  -لال ابن كثٌر:" كذلن الحٌوانات من األناسً والدواب  

واألنعام ، من باب عطؾ الخاص على العام. كذلن هً مختلفة أٌضا ، فالناس منهم بربر 
وصمالبة وروم فً ؼاٌة البٌاض ، والعرب بٌن ذلن ، وُحبُوش وُطَماطم فً ؼاٌة السواد ، 

والهنود دون ذلن ؛ ولهذا لال تعالى فً اآلٌة األخرى : } َواْختبِلُؾ أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فًِ َذِلَن 
حد [. وكذلن الدواب واألنعام مختلفة األلوان ، حتى فً الجنس الوإٕآلٌَاٍت ِلْلعَاِلِمٌَن { ]الروم : 

، بل النوع الواحد منهن مختلؾ األلوان ، بل الحٌوان الواحد ٌكون أبلك ، فٌه من هذا اللون 
 .(1)وهذا اللون ، فتبارن هللا أحسن الخالمٌن"

واختبلؾ ألوانها، أي: من الناس «. الثمرات:»لوله: }َكذِلَن{ من صلة لال الفراء:"
  .(5)وؼٌرهم كاألول"

                                                           



ٔ2ٔ 
 

كما من الثمرات والجبال مختلؾ ألوانه بالحمرة والبٌاض  "}َكذِلَن{، أي: لال الطبري: 
 .(ٔ)والسواد والصفرة، وؼٌر ذلن"

 .(ٕ)أي: كما اختلفت ألوان ما ذكر من الثمار والجبال" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)كذلن اختبلؾ الناس والدواب واألنعام كاختبلؾ الجبال"لال أبو مالن:"  

 .(ٗ)ألوان هذه اختلؾ ألوان الناس والدواب واألنعام كذلن"كما اختلؾ لال لتادة:"
 .(٘)"لال الضحان:"وكذلن الناس مختلؾ ألوانهم

جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : أٌصبػ ربن ؟ لال : "نعم صبؽا ال »عن ابن عباس لال : 
  .(ٙ)"«ٌُنفَض ، أحمر وأصفر وأبٌض

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{ ]فاطر : لوله تعالى:}إِنََّما ٌَْخَشى   [، أي:" إنما ٌخشى هللاَ وٌتمً 1َّٕللاَّ
عمابه بطاعته واجتناب معصٌته العلماُء به سبحانه، وبصفاته، وبشرعه، ولدرته على كل 

 .(2)شًء"
 .(1)ثم استؤنؾ فمال: }إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء{، وهم المإمنون" لال ٌحٌى:" 
إنما ٌخاؾ هللا فٌتمً عمابه بطاعته العلماء، بمدرته على ما ٌشاء  الطبري: ٌمول:"لال  

من شًء، وأنه ٌفعل ما ٌرٌد، ألن من علم ذلن أٌمن بعمابه على معصٌته؛ فخافه ورهبه خشٌة 
 .(5)منه أن ٌعالبه"

 .(ٓٔ)ى"تعال -خٌفة أعلمهم باهلل -عز وجل -فٌها تمدٌم، ٌمول: أشد الناس هلل لال مماتل:" 
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{، لال: الذٌن ٌعلمون أن هللا   عن ابن عباس، لوله: "}إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

 .(ٔٔ)على كل شًء لدٌر"
لال ابن كثٌر:" أي : إنما ٌخشاه حك خشٌته العلماء العارفون به ؛ ألنه كلما كانت  

كلما كانت  -ال المنعوت باألسماء الحسنى المعرفة للعظٌم المدٌر العلٌم الموصوؾ بصفات الكم
 .(ٕٔ)المعرفة به أتّم والعلم به أكمل ، كانت الخشٌة له أعظم وأكثر"

إنما ٌخشاه سبحانه بالؽٌب العالمون به، وبما ٌلٌك به من صفاته  لال الشوكانً:أي: " 
الجلٌلة وأفعاله الجمٌلة، فهو سبحانه لد عٌن فً هذه اآلٌة أهل خشٌته، وهم العلماء به وتعظٌم 

 .(ٖٔ)لدرته"
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{، فبل فضل لما لبللال أبو مالن:"    .(ٔ)ها"ثم لال: }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ
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َ ِمْن َعبَاِدِه اْلعُلََماُء{ لال: أعلمهم باهلل   عن صالح أبً الخلٌل، لوله: "}إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ
 .(ٕ)أشدهم له خشٌة"

 .(ٖ)كان ٌمال: كفى بالرهبة علًما" لال لتادة:" 
. لال (ٗ)عن عبد هللا بن مسعود لال: "لٌس العلم رواٌة الحدٌث ولكن العلم الخشٌة" 

 .(٘)ٌحٌى: نراه أنه، ٌعنً: أنه من خشً هللا فهو عالم"
 .(ٙ)لال مالن بن أنس: "إن العلم لٌس بكثرة الرواٌة إنما العلم نور ٌمذفه هللا فً الملب" 
لال الحسن: "اإلٌمان: من خشً هللا بالؽٌب ورؼب فٌما رؼب هللا فٌه، وزهد فٌما  

 َ  .(2)ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{"أسخط، ثم تبل: }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ
لال ابن عباس : "العالم بالرحمن َمْن لم ٌشرن به شٌبا ، وأحل حبلله ، وحرم حرامه ،  

 .(1)وحفظ وصٌته ، وأٌمن أنه مبللٌه ومحاسب بعمله"
عن أبً حٌان التٌمً، عن رجل لال: "كان ٌمال: العلماء ثبلثة عالم باهلل، وعالم بؤمر  

باهلل لٌس بعالم بؤمر هللا، وعالم بؤمر هللا لٌس بعالم باهلل، فالعالم باهلل وبؤمر هللا الذي هللا، وعالم 
ٌخشى هللا وٌعلم الحدود والفرابض، والعالم باهلل لٌس بعالم بؤمر هللا: الذي ٌخشى هللا وال ٌعلم 

فرابض وال ٌخشى الحدود: ال الفرابض والعالم بؤمر هللا لٌس بعالم باهلل: الذي ٌعلم الحدود وال
 .(5)هللا"

َ َعِزٌٌز َؼفُوٌر{ ]فاطر :   [، أي:" إن هللا عزٌز لويٌّ ال ٌؽالَب، 1ٕلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)ؼفور ٌثٌب أهل الطاعة، وٌعفو عنهم"

إن هللا عزٌز فً انتمامه ممن كفر به ؼفور لذنوب من آمن به  لال الطبري:ٌمول:" 
   .(ٔٔ)وأطاعه"

 
 المرآن

ا َوَعاَلنٌَِةً ٌَرْ  ا َرَزْلنَاُهْم ِسرًّ اَلةَ َوأَْنفَمُوا ِممَّ ِ َوأَلَاُموا الصَّ ُجوَن تَِجاَرةً لَْن }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ
 [ ٖٓ-6ٕ({ ]فاطر : ٖٓ( ِلٌَُوفٌَُِّهْم أُُجوَرُهْم َوٌَِزٌَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ َؼفُوٌر َشُكوٌر )6ٕتَبُوَر )
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 التفسٌر: 
إن الذٌن ٌمرإون المرآن، وٌعملون به، وداوموا على الصبلة فً أولاتها، وأنفموا مما رزلناهم 
ا وجهًرا، هإالء ٌرجون بذلن تجارة لن تكسد ولن  من أنواع النفمات الواجبة والمستحبة سرًّ

مالهم كامبل ؼٌر تهلن، أال وهً رضا ربهم، والفوز بجزٌل ثوابه؛ لٌوفٌهم هللا تعالى ثواب أع
منموص، وٌضاعؾ لهم الحسنات من فضله، إن هللا ؼفور لسٌباتهم، شكور لحسناتهم، ٌثٌبهم 

 علٌها الجزٌل من الثواب.
ِ{ ]فاطر :   [، أي:" إن الذٌن ٌمرإون المرآن، 5ٕلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ

 .(ٔ)وٌعملون به"
ٌِْه إن  لال الطبري:ٌمول:"  الذٌن ٌمرءون كتاب هللا الذي أنزله على دمحم َصلَّى هللا َعلَ

  .(ٕ)َوَسلَّم"
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى عن عباده المإمنٌن الذٌن ٌتلون كتابه وٌإمنون به وٌعملون  
 . (ٖ)بما فٌه"
بَلةَ{ ]فاطر :    .(ٗ)أولاتها"[، أي:" وداوموا على الصبلة فً 5ٕلوله تعالى:}َوأَلَاُموا الصَّ
ٌمول: وأدوا الصبلة المفروضة لموالٌتها بحدودها، ولال: وألاموا الصبلة  لال الطبري:" 

 .(٘)بمعنى: وٌمٌموا الصبلة"
   .(ٙ)أي: " المفروضة"لال ٌحٌى: 
ا َوَعبَلنٌَِةً{ ]فاطر :   ا َرَزْلنَاُهْم ِسرًّ [، أي:" وأنفموا مما 5ٕلوله تعالى:}َوأَْنفَمُوا ِممَّ

ا وجهًرا"  .(2)رزلناهم من أنواع النفمات الواجبة والمستحبة سرًّ
ا فً خفاء وعبلنٌة جهاًرا،  لال الطبري:"  ٌمول: وتصدلوا بما أعطٌناهم من األموال سرًّ

وإنما معنى ذلن أنهم ٌإدون الزكاة المفروضة، وٌتطوعون أًٌضا بالصدلة منه بعد أداء الفرض 
 .(1)الواجب علٌهم فٌه"

بن كثٌر:أي:" اإلنفاق مما رزلهم هللا فً األولات المشروعة لٌبل ونهارا ، سرا لال ا 
 . (5)وعبلنٌة"
السر التطوع، والعبلنٌة الزكاة المفروضة، ٌستحب أن تعطى الزكاة  لال ٌحٌى:" 

  .(ٓٔ)المفروضة عبلنٌة والتطوع سرا، وٌمال: صدلة السر تطوعا أفضل من صدلة العبلنٌة"
"إن فضل صبلة اللٌل على صبلة النهار كفضل صدلة السر على  لال ابن مسعود: 
    .(ٔٔ)العبلنٌة"
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[، أي:" هإالء ٌرجون بذلن تجارة لن 5ٕلوله تعالى:}ٌَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر{ ]فاطر :  
 .(ٔ)تكسد ولن تهلن، أال وهً رضا ربهم، والفوز بجزٌل ثوابه"

ن تجارة لن تكسد ولن تهلن، من لولهم: بارت ٌمول: " ٌرجون بفعلهم ذل لال الطبري: 
  .(ٕ)السوق إذا كسدت وبار الطعام"

 .  (ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌرجون ثوابا عند هللا ال بد من حصوله" 
  .(ٗ): لن تفسد، وهً تجارة الجنة، ٌعملون للجنة"لَْن تَبُوَر{} لال ٌحٌى:" 
 .(٘)، لال: لن تهلن"لَْن تَبُوَر{}عن السدي:"  
 .(ٙ)الجنة، لن تبور ال تبٌد" لال لتادة:" 
تعلموا سورة »كنت جالسا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسمعته ٌمول: » عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه لال: 

لال: ثم سكت ساعة، ثم لال: " « . البمرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وال ٌستطٌعها البطلة
عمران؛ فإنهما الزهراوان ٌظبلن صاحبهما ٌوم المٌامة كؤنهما تعلموا سورة البمرة، وآل 

ؼمامتان أو ؼٌاٌتان أو فرلان من طٌر صواؾ، وإن المرآن ٌلمى صاحبه ٌوم المٌامة حٌن ٌنشك 
عنه لبره كالرجل الشاحب. فٌمول له: هل تعرفنً؟ فٌمول: ما أعرفن فٌمول: أنا صاحبن المرآن 

لٌلن، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنن الٌوم من وراء الذي أظمؤتن فً الهواجر وأسهرت 
كل تجارة فٌعطى الملن بٌمٌنه، والخلد بشماله، وٌوضع على رأسه تاج الولار، وٌكسى والداه 
حلتٌن ال ٌموم لهما أهل الدنٌا فٌموالن: بم كسٌنا هذا؟ فٌمال: بؤخذ ولدكما المرآن. ثم ٌمال له: الرأ 

 .(2)«"فها، فهو فً صعود ما دام ٌمرأ، هذا كان، أو ترتٌبلواصعد فً درج الجنة وؼر
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[، أي:" لٌوفٌهم هللا تعالى ثواب أعمالهم ٖٓلوله تعالى:}ِلٌَُوفٌَُِّهْم أُُجوَرُهْم{ ]فاطر :  
 .(ٔ)كامبل ؼٌر منموص"

" ٌمول: وٌوفٌهم هللا على فعلهم ذلن ثواب أعمالهم التى عملوها فً لال الطبري: 
   .(ٕ)الدنٌا"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : لٌوفٌهم ثواب ما فعلوه" 
  .(ٗ)ثوابهم فً الجنة" لال ٌحٌى:" 
[، أي:" وٌضاعؾ لهم الحسنات من ٖٓلوله تعالى:}َوٌَِزٌَدُهْم ِمْن فَْضِلِه{ ]فاطر :  
 .(٘)فضله"

 .(ٙ)" ٌمول: وكً ٌزٌدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل"لال الطبري: 
 .(2)ٌضاعؾ لهم الثواب" لال ٌحٌى:" 
 .(1)لال ابن كثٌر:أي : "وٌضاعفه لهم بزٌادات لم تخطر لهم" 
   .(5)لال الحسن: "تضاعؾ لهم الحسنات، ٌثابون علٌها فً الجنة" 
[، أي:" إن هللا ؼفور لسٌباتهم، شكور ٖٓلوله تعالى:}إِنَّهُ َؼفُوٌر َشُكوٌر{ ]فاطر :  

 . (ٓٔ)من الثواب"لحسناتهم، ٌثٌبهم علٌها الجزٌل 
ٌمول: إن هللا ؼفور لذنوب هإالء الموم الذٌن هذه صفتهم شكور  لال الطبري:" 

  .(ٔٔ)لحسناتهم"
 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" } إِنَّهُ َؼفُوٌر { أي : لذنوبهم ، } َشُكوٌر { للملٌل من أعمالهم" 
 .(ٖٔ)إنه ؼفور لذنوبهم، شكور لحسناتهم" لال لتادة:" 
مطرؾ إذا مر بهذه اآلٌة: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَتْلُوَن ِكتَاَب{، ٌمول: هذه آٌة لال لتادة: "كان  
  .(ٗٔ)المراء"

 [:ٖٓ-2ٕفوابد اآلٌات:]
 بٌان مظاهر المدرة والعلم اإللهً فً اختبلؾ األلوان والطباع والذوات. -ٔ
 العلماء. العلم سبٌل الخشٌة فمن ال علم له باهلل فبل خشٌة له إنما ٌخشى هللا من عباده -ٕ
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 فضل تبلوة المرآن الكرٌم وإلام الصبلة وإٌتاء الزكاة والصدلات. -ٖ
 فً وصؾ هللا تعالى بالؽفور والشكور ترؼٌب للمذنبٌن أن ٌتوبوا، وللعاملٌن أن ٌزٌدوا. -ٗ

 المرآن
َ بِِعبَاِدِه لَخَ  ٌِْه إِنَّ َّللاَّ ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ ٌْنَا إِلَ بٌٌِر بَِصٌٌر }َوالَِّذي أَْوَح

 [ ٖٔ({ ]فاطر : ٖٔ)
 التفسٌر: 

ق للكتب التً أنزلها هللا على ر -أٌها الرسول-والذي أنزلناه إلٌن  سله من المرآن هو الحك المصّدِ
 لبلن. إن هللا لخبٌر بشإون عباده، بصٌر بؤعمالهم، وسٌجازٌهم علٌها.

ٌِْه{ ]فاطر :   ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ ٌْنَا إِلَ [، ٖٔلوله تعالى:}َوالَِّذي أَْوَح
ق ل -أٌها الرسول-أي:" والذي أنزلناه إلٌن  لكتب التً أنزلها هللا على من المرآن هو الحك المصّدِ

 .(ٔ)رسله لبلن"
ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب{ ٌا دمحم وهو هذا  لال الطبري: "  ٌْنَا إِلَ ٌمول تعالى ذكره: }َوالَِّذي أَْوَح

المرآن الذي أنزله هللا علٌه هو الحك علٌن وعلى أمتن أن تعمل به، وتتبع ما فٌه دون ؼٌره من 
ق ما مضى بٌن ٌدٌه فصار أمامه من الكتب التً أنزلتها الكتب التً أوحٌت إلى ؼٌرن، ٌصد

 .(ٕ)إلى من لبلن من الرسل"
ٌْه{، لالل:"للكتب التً خلت لبلهعن لتادة، لوله:}  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ  .(ٖ)"ُمَصّدِ
َ بِِعبَاِدِه لََخبٌٌِر بَِصٌٌر{ ]فاطر :   [، أي:" إن هللا لخبٌر بشإون ٖٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)عباده، بصٌر بؤعمالهم، وسٌجازٌهم علٌها"
إن هللا بعباده لذو علم وخبرة بما ٌعملون بصٌر بما ٌصلحهم من  لال الطبري:" 
  .(٘)التدبٌر"

 
 المرآن

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َومِ  ْنُهْم َسابٌِك }ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ
ِ َذِلَن ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبٌُِر ) ٌَْراِت بِِإْذِن َّللاَّ  [ ٕٖ({ ]فاطر : ٕٖبِاْلَخ

 التفسٌر: 
المرآن َمن اخترناهم من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فمنهم ظالم لنفسه بفعل بعض  -ممبعد هبلن األ-ثم أعطٌنا 

المعاصً، ومنهم ممتصد، وهو المإدي للواجبات المجتنب للمحرمات، ومنهم سابك بالخٌرات 
بإذن هللا، أي مسارع مجتهد فً األعمال الصالحة، فَْرِضها ونفلها، ذلن اإلعطاء للكتاب 

 األمة هو الفضل الكبٌر. واصطفاء هذه
ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا{ ]فاطر :   [، أي:" ثم أعطٌنا ٕٖلوله تعالى:}ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ

 .(ٙ)المرآن َمن اخترناهم من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" -بعد هبلن األمم-
بالكتاب العظٌم ، المصدق لما بٌن ٌدٌه لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى : ثم جعلنا المابمٌن  

 .(2)من الكتب ، الذٌن اصطفٌنا من عبادنا ، وهم هذه األمة، ثم لسمهم إلى ثبلثة أنواع"
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ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا{ ]فاطر :   [، ثبلثة ٕٖوفً لوله تعالى:}ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ
 ألوال:

 .(ٔ)كاه ابن عٌسىأحدها : أنهم األنبٌاء ، ح
َ اْصَطفَى َءاَدَم َونُوحاً{ ] آل عمران :  [  ٖٖالثانً : أنهم بنو إسرابٌل لموله عز وجل :}إنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)اآلٌة . لاله ابن بحر
 .(٘)، والكلبً(ٗ). لاله ابن عباس(ٖ)الثالث : أنهم أمة دمحم 

ٌِْه َوَسلَّم لال ابن عباس:"  ورثهم هللا كل كتاب أنزله؛ فظالمهم  هم أمة دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٙ)ٌؽفر له، وممتصدهم ٌحاسب حسابًا ٌسًٌرا، وسابمهم ٌدخل الجنة بؽٌر حساب"

إنها أمة مرحومة، الظالم مؽفور له والممتصد فً الجنات عند هللا  لال دمحم بن الحنفٌة:" 
 .(2)والسابك بالخٌرات فً الدرجات عند هللا"

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب تؤوٌل من لال: عنى بموله }ثُمَّ أَْوَرثْنَا  لال الطبري:" 
ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا{ الكتب التً أنزلت من لبل الفرلان، والمعنى: ثم أورثنا  اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ

ابهم اإلٌمان بالكتاب الذٌن اصطفٌنا؛ فمنهم مإمنون بكل كتاب أنزله هللا من السماء لبل كت
وعاملون به؛ ألن كل كتاب أنزل من السماء لبل الفرلان، فإنه ٌؤمر بالعمل بالفرلان عند نزوله، 
ٌِْه َوَسلَّم وبما جاء به وعمل بما دعاه  وباتباع من جاء به، وذلن عمل من ألر بدمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(1)إلٌه بما فى المرآن، وبما فً ؼٌره من الكتب التً أنزلت لبله"
[، أي:" فمنهم ظالم لنفسه ٕٖوله تعالى:}فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد{ ]فاطر : ل 

 .(5)بفعل بعض المعاصً، ومنهم المإدي للواجبات المجتنب للمحرمات"
لال ابن كثٌر:" :}فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه{: هو: المفرط فً فعل بعض الواجبات ، المرتكب  

المحرمات، }َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد{، وهو : المإدي للواجبات ، التارن للمحرمات ، ولد ٌترن  لبعض
 .(ٓٔ)بعض المستحبات ، وٌفعل بعض المكروهات"

ْمتَِصٌد{ ]فاطر :  ٌم لِّنَْفِسِه َوِمْنُهم مُّ َِ  :(ٔٔ)[، وجهانٕٖوفً لوله تعالى: }فَِمْنُهْم َظاِل
ٌم لِّنَْفِسِه{، كبلم مبتدأ ال ٌرجع إلى المصطفٌن ، وهذا لول من أحدهما : أن لوله :}فَِمْنُهْم َظا َِ ِل

 تؤول المصطفٌن األنبٌاء ، فٌكون من عداهم ثبلثة أصناؾ على ما بٌنهم .
الثانً : أنه راجع إلى تفصٌل أحوال الذٌن اصطفٌنا ، ومعنى االصطفاء االختٌار وهذا لول من 

 بلثة أصناؾ.تؤول المصطفٌن ؼٌر األنبٌاء ، فجعلهم ث
 ، ففٌه ألوال:-ها هنا- «الظالم لنفسه»وأما  
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عن شهر بن حوشب، :"أن عمر بن الخطاب أحدها : أنهم أهل الصؽابر من هذه األمة، روى 
 .(ٔ)لال: سابمنا سابك، وممتصدنا ناج، وظالمنا مؽفور له"

وإن ممتصدنا عن عثمان بن عفان: "أنه نزع بهذه اآلٌة لال: إن سابمنا أهل جهاد أال و 
 .(ٕ)ناج أهل حضرنا، أال وإن ظالمنا أهل بدونا"
 .(ٖ)الثانً : أنهم أصحاب المشؤمة، لاله مجاهد

 .(ٗ)أصحاب الكبابر من أهل التوحٌد. لاله مماتل الثالث : أنهم
 .(ٙ)، ولتادة(٘)الرابع : أنه المنافك. لاله الحسن

 .(2)أما الظالم لنفسه فإنه هو المنافك، سمط هذا" لال الحسن:" 
نراه، ٌعنً: أن المنافك  لال ٌحٌى:" .(1)والظالم لنفسه منافك لطع به دونهم" وفً رواٌة" 

 .(5)"المنافك ألر به المإمن فلم ٌدخل فً اآلٌة
. (ٓٔ)"[ فمال: سمط هذإٖ} }فمنهم ظالم لنفسه{ ]فاطر:  وروي عن الضحان، ان لرآ:" 

 .(ٔٔ)فبل أدري أٌعنً ما لال الحسن أنه المنافك أم، ٌعنً به: الجاحد" لال ٌحٌى:"
 .(ٕٔ)الخامس : أنه الجاحد والمنافك، لاله مجاهد أٌضا

 . (ٖٔ)السادس : أنهم أهل الكتاب، حكاه الماوردي عن الحسن
 .(ٗٔ)السابع : أنه الكافر. وهذا لول ابن عباس

أن الظالم لنفسه من هذه األمة من  لال ابن كثٌر:" ُروي عن ؼٌر واحد من السلؾ : 
كما هو ظاهر اآلٌة ،  (٘ٔ)المصطفٌن ، على ما فٌه من عوج وتمصٌر، ..وهذا اختٌار ابن جرٌر

 . (ٙٔ)وكما جاءت به األحادٌث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، من طرق ٌشد بعضها بعضا ""
الحدٌث األول : عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال فً هذه اآلٌة : 

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َومِ  ْنُهْم َسابٌِك "}ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ
ٌَْراتِ  ِ{، لال:  بِاْلَخ  .(2ٔ)"«هإالء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم فً الجنة»بِإِْذِن َّللاَّ
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لال ابن كثٌر:"ومعنى لوله : "بمنزلة واحدة" أي : فً أنهم من هذه األمة ، وأنهم من 
 .(ٔ)أهل الجنة ، وإن كان بٌنهم فرق فً المنازل فً الجنة"

ل : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "لال هللا الحدٌث الثانً : عن أبً الدرداء ، رضً هللا عنه ، لا
ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد وَ  ِمْنُهْم َسابٌِك : } ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ

ِ{، فؤما الذٌن سبموا فؤولبن  ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ الذٌن ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب ، وأما الذٌن بِاْلَخ
التصدوا فؤولبن ٌحاسبون حسابا ٌسٌرا ، وأما الذٌن ظلموا أنفسهم فؤولبن الذٌن ٌحبسون فً 
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا  طول المحشر ، ثم هم الذٌن تبلفاهم برحمته ، فهم الذٌن ٌمولون : } اْلَحْمُد ّلِِلَّ

لَؽَفُوٌر َشُكوٌر الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمْن فَْضِلِه ال ٌََمسُّنَا فٌَِها نََصٌب َوال ٌََمسُّنَا فٌَِها اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا 
 .(ٕ)لُؽُوٌب {"

ٌَْرا ِت الحدٌث الثالث : عن أسامة بن زٌد : "} فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ
 .(ٖ)"«كلهم من هذه األمة»{ اآلٌة ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

الحدٌث الرابع : عن َعْوؾ بن مالن ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "أمتً ثبلثة أثبلت : فثلث 
، وثلث ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب وال عذاب ، وثلث ٌحاسبون حسابا ٌسٌرا ثم ٌدخلون الجنة 

ٌَُمحَّصون وٌكشفون ، ثم تؤتً المبلبكة فٌمولون : وجدناهم ٌمولون : "ال إله إال هللا وحده". ٌمول 
هللا عز وجل : صدلوا ، ال إله إال أنا، أدخلوهم الجنة بمولهم : "ال إله إال هللا وحده" واحملوا 

نَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْمَاال َمَع أَثْمَاِلِهْم { خطاٌاهم على أهل النار ، وهً التً لال هللا تعالى : } َولٌََْحِملُ 
[ ، وتصدٌمها فً التً فٌها ذكر المبلبكة ، لال هللا تعالى : } ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب ٖٔ]العنكبوت : 

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا { فجعلهم ثبلثة أنواع، وهم أصناؾ كلهم ، فمنهم ظالم لنفسه ، فهذا  الَِّذٌَن اْصَطفَ
 .(ٗ)الذي ٌكشؾ وٌمحص"

 ففٌه أربعة ألوال: ،«الممتصد»وأما  
عن أبً الدرداء لال: أحدها : أنه المتوسط فً الطاعات وهذا معنى حدٌث أبً الدرداء ، روى 

أما السابك فٌدخل الجنة بؽٌر حساب والممتصد ٌحاسب »"لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة فمال: 
 .(٘)«وأما الظالم فٌحبس فً طول المحبس ثم ٌتجاوز هللا عنهحسابا ٌسٌرا، 

 .(2)، ولتادة(ٙ)الثانً : أنهم أصحاب المٌمنة، لاله مجاهد
 .(1)"وأما الممتصد والسابك بالخٌرات فهما صاحبا الجنة ولال الحسن:" 
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 .(ٔ)الثالث : أنهم أصحاب الصؽابر. وهو لول متؤخر
 .(ٕ)من بعده ، لاله الحسن -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبً الرابع : أنهم الذٌن اتبعوا سنن ا

 .(ٖ)الممتصد رجل سؤل عن أثار أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعهم" لال الحسن:" 
 .(ٗ)لاله مماتلالذي عدل فى لوله. الخامس: أنه 

ِ{ ]فاطر :   ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ [، أي:" ومنهم مسارع مجتهد ٕٖلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ
 .(٘)"بتوفٌك هللا وتٌسٌرهفً األعمال الصالحة، فَْرِضها ونفلها، 

لال ابن كثٌر:" وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات ، التارن للمحرمات والمكروهات  
 .(ٙ)وبعض المباحات"

ِ{ ]فاطر :   ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ  [، ألوال:ٕٖوفً لوله تعالى:}َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ
 .(2)أحدها : أنهم الممربون ، لاله لتادة

 .(1)هم السابمون من الناس كلهم" لال مجاهد:" 
كان الناس ثبلث منازل فً الدنٌا، وثبلث منازل عند الموت، وثبلث منازل  لال لتادة:" 

ا إِْن َكاَن  فً اآلخرة؛ أما الدنٌا فكانوا: مإمن ومنافك ومشرن، وأما عند الموت فإن هللا لال }فَؤَمَّ
ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصحَ  ٌَْحاٌن َوَجنَّةُ نَِعٌٍم َوأَمَّ بٌَِن فََرْوٌح َوَر اِب اْلٌَِمٌِن فََسبلٌم لََن ِمْن أَْصَحاِب ِمَن اْلُممَرَّ

الٌَِّن فَنزٌل ِمْن َحِمٌٍم َوتَْصِلٌَةُ َجِحٌٍم{ وأما فً اآلخرة فكا بٌَِن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ نوا اْلٌَِمٌِن َوأَمَّ
ٌَْمنَِة َوأَْصَحاُب ا ٌَْمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَم ْلَمْشؤََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشؤََمِة أزواًجا ثبلثة }فَؤَْصَحاُب اْلَم

بُوَن{"  .(5)َوالسَّابِمُوَن السَّابِمُوَن أُولَبَِن اْلُممَرَّ
 .(ٓٔ)الثانً : أنهم المستكثرون من طاعة هللا تعالى ، وهو مؤثور

 .(ٔٔ)الثالث : أنهم أهل المنزلة العلٌا فً الطاعات ، لاله علً بن عٌسى
 .(ٕٔ)لاله مماتلأنهم الذٌن سبموا إلى األعمال الصالحة وتصدٌك األنبٌاء. الرابع : 

 .(ٖٔ)فشهد له بالجنة -ملسو هيلع هللا ىلص-الخامس: أنه من مضى على عهد رسول هللا 
 .(ٗٔ)السابمون: أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" ولال الحسن:" 

فمالت: نعم ٌا بنً، كلهم من "سؤلت عابشة عن هذه اآلٌة، روى عمبة بن صهبان لال : 
أهل الجنة، السابك من مضى على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فشهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالحٌاة والرزق، 
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والممتصد من اتبع أثره من أصحابه حتى لحك به، والظالم لنفسه مثلً ومثلن ومن اتبعنا، 
 .(ٔ)ذي أصابها"الحدث ال فؤلحمت نفسها بنا من أجل

[، أي:" ذلن اإلعطاء للكتاب واصطفاء ٕٖلوله تعالى:}َذِلَن ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبٌُِر{ ]فاطر : 
 . (ٕ)هذه األمة هو الفضل الكبٌر"

ٌمول تعالى ذكره: سبك هذا السابك من سبمه بالخٌرات بإذن هللا، هو  لال الطبري:"
الفضل الكبٌر الذي فضل به من كان ممتصًرا عن منزلته فً طاعة هللا من الممتصد والظالم 

  .(ٖ)لنفسه"
 

 المرآن
( َٖٖوِلبَاُسُهْم فٌَِها َحِرٌٌر )}َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلًُؤا 
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَؽَفُوٌر َشُكوٌر ) ( الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمْن َٖٗولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 [ ٖ٘-ٖٖطر : ({ ]فاٖ٘فَْضِلِه اَل ٌََمسُّنَا فٌَِها نََصٌب َواَل ٌََمسُّنَا فٌَِها لُؽُوٌب )
 التفسٌر: 

جنات إلامة دابمة للذٌن أورثهم هللا كتابه ٌُحلَّون فٌها بؤساور الذهب وباللإلإ، ولباسهم المعتاد فً 
الجنة حرٌر أي: ثٌاب رلٌمة. ولالوا حٌن دخلوا الجنة: الحمد هلل الذي أذهب عنا كل َحَزن، إن 

ا الحسنات وضاعفها. وهو الذي أنزلَنا ربنا لؽفور؛ حٌث ؼفر لنا الزالت، شكور؛ حٌث لبل من
 دار الجنة من فضله، ال ٌمسنا فٌها تعب وال إعٌاء.

[، أي:" جنات إلامة دابمة للذٌن أورثهم ٖ٘لوله تعالى:}َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها{ ]فاطر :  
 .(ٗ)هللا كتابه"
 .(٘)ٌدخلونها هإالء األصناؾ الثبلثة" لال مماتل:" 
[، أي:" كتابه ٌُحلَّون ٖ٘تعالى:}ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َولُْإلًُإا{ ]فاطر : لوله  

 .(ٙ)فٌها بؤساور الذهب وباللإلإ"
 .(2)بثبلث أسورة" لال مماتل:" 
[، أي:" ، ولباسهم المعتاد فً الجنة ٖ٘لوله تعالى:}َوِلبَاُسُهْم فٌَِها َحِرٌٌر{ ]فاطر :  
 .(1)حرٌر"

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{ ]فاطر :   [، أي:" ولالوا حٌن ٖ٘لوله تعالى:}َولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 .(5)دخلوا الجنة: الحمد هلل الذي أذهب عنا كل َحَزن"

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{ ]فاطر :   من  [، وجوهٖ٘وفً لوله تعالى:}َولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 التفسٌر:

 .(ٔ)، والحسن(ٓٔ)أحدها : أنه خوؾ النار ، لاله ابن عباس
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 .(ٕ)" حزن النار"، لال:}الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن{عن ابن عباس، لوله:
إن المإمنٌن لوم ذُلُل ذلَّت وهللا األسماع واألبصار والجوارح، حتى  ولال الحسن:" 

ٌحسبهم الجاهل َمرَضى، وما بالموم مرض، وإنهم ألصحة الملوب ولكن دخلهم من الخوؾ ما لم 
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{  ٌدخل ؼٌرهم، ومنعهم من الدنٌا علمهم باآلخرة، فمالوا :}اْلَحْمُد ّلِِلَّ

الَحَزُن، وهللا ما حزنهم حزن الدنٌا وال تعاظم فً أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوؾ من و
ع نفسه على الدنٌا حسرات، ومن لم ٌر هلل علٌه نعمة إال  النار، وأنه من ال ٌتعزَّ بعزاء هللا ٌمّطِ

 .(ٖ)فً مطعم أو مشرب فمد لل علمه وحضر عذابه"
 .(ٗ)ه عطٌةالثانً : أنه حزن الموت ، لال

 .(٘)الثالث : تعب الدنٌا وهمومها، لاله لتادة
 .(ٙ)لال لتادة:" كانوا فً الدنٌا ٌعملون وٌنصبون وهم فً خوؾ، أو ٌحزنون" 

 .(2)الرابع : حزن المنّة ، لاله سُمرة
 .(1)الخامس : حزن الظالم لما ٌشاهد من سوء حاله ، لاله ابن زٌد

ٌِْه َوَسلَّم ٌمول: "أما الظالم سمعت روي عن ابً الدرداء، لال:"  رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا  لنفسه فٌصٌبه فً ذلن المكان من الؽم والحزن فذلن لوله: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .(5)اْلَحَزَن{"
 .(ٓٔ)حزن الجوع. لاله شمر بن عطٌةالسادس : 

 .(ٔٔ)السابع : خوؾ السلطان ، حكاه الكلبً 
ْنٌَاالثامن :   .(ٖٔ)، والفراء(ٕٔ)، لاله الشعبًالحزن للمعاش وهموم الدُّ
طلب الخبز فً الدنٌا، فبل نهتم له كاهتمامنا له فً الدنٌا طلب الؽذاء  لال الشعبً:" 
 .(ٗٔ)والعشاء"

 .(٘ٔ)التاسع : حزن الخبز، لاله شمر
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{ لال:  ولال شمر:" لما أدخل هللا أهل الجنة الجنة لالوا: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .(ٔ)حزن الخبز"
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وهذا المول ضمن المول السابك، ألن المعنى: هّم العٌش فً الدنٌا، ألن العٌش فٌها لوامه 
 . وهللا أعلم.الطعام والخبز

 .(ٕ)عبدهللاحزن المطٌعة. لاله سهل بن العاشر : 
الحزن بالجنة والنار ألنهم الٌدرون إلى أٌّهما ٌصٌرون. لاله مماتل، وحكاه الفراء  الحادي عشر:

 .(ٖ)عن بعضهم
بعد هإالء الصنفٌن: السابك والممتصد، ما شاء هللا من  -الظالم -ولد حبس لال مماتل:" 

أجل ذنوبهم الكبٌرة، ثم ؼفرها لهم وتجاوز عنهم فؤدخلوا الجنة فلما دخلوها، واستمرت بهم الدار 
حمدوا ربهم من المؽفرة ودخول الجنة ولالوا: الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن، ألنهم ال ٌدرون 

  .(ٗ)بهم" -عز وجل -ما ٌصنع هللا
 .(٘)الثانً عشر: حزن من الذنوب. لاله ابن عباس

لال ابن عباس:" هم لوم كانوا فً الدنٌا ٌخافون هللا وٌجتهدون له فً العبادة سرا  
وعبلنٌة وفً للوبهم حزن من ذنوب لد سلفت منهم فهم خابفون أن ال ٌتمبل منهم هذا االجتهاد 

فعندها لالوا :}الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لؽفور من الذنوب التً سلفت 
 .(ٙ)شكور{"

الثالث عشر: أنه حزن التباؼض والتحاسد ألن أهل الجنة متواصلون ال ٌتباؼضون وال 
 .(2)ٌتحاسدون. حكاه الماوردي

الصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر عن هإالء الموم الذٌن أكرمهم  لال الطبري:" 
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{ وخوؾ دخول النار  بما أكرمهم به أنهم لالوا حٌن دخلوا الجنة }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ولم من الحزن، والَجَزع من الموت من الحزن، والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن. 
ٌخصص هللا إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوًعا دون نوع، بل أخبر عنهم 
أنهم عموا جمٌع أنوع الحزن بمولهم ذلن، وكذلن ذلن؛ ألن من دخل الجنة فبل حزن علٌه بعد 

 .(1)ذلن، فحمدهم على إذهابه عنهم جمٌع معانً الحزن"
معنى: }أذهب عنا الحزن{: أذهب عنا كل ما ٌحزن، من حزن فً مماس،  لال الزجاج:" 

 .(5)وحزن لعذاب، أو حزن للموت، ولد أذهب هللا عن أهل الجنة كل حزن"
 :(ٓٔ)وفً ولت لولهم لذلن لوالن
 ِ الَِّذي أحدهما : عند إعطاء كتبهم بؤٌمانهم ألنه أول بشارات السبلمة ، فٌمولون عندها : }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن{.
الثانً : بعد دخول الجنة ، لاله الكلبً ، وهو أشبه الستمرار الجزاء والخبلص من أهوال المٌامة 
 فٌمولون ذلن عند أمنهم شكراً .

ٌنبؽً لمن ٌحزن أن ٌخاؾ أن ال ٌكون من أهل الجنة، ألنهم لالوا:  لال إبراهٌم التٌمً:" 
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ذهب عنا الحزن{ وٌنبؽً لم ٌشفك أن ٌخاؾ أن ال ٌكون من أهل الجنة، ألنهم }الحمد هلل الذي أ
 .(ٔ)لالوا: }إنا كنا لبل فً أهلنا مشفمٌن{"

روى بعض السلؾ لال: من شؤن المإمن الحزن فً الدنٌا أال تراهم  لال الجصاص:"
 .(ٕ)حٌن ٌدخلون الجنة ٌمولون :}الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن{؟"

 . (ٖ)«الدنٌا سجن المإمن»لنبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: وروي عن ا 
لٌل لبعض النسان: "ما بال أكثر النسان محتاجٌن إلى ما فً ٌد ؼٌرهم؟ لال: ألن الدنٌا 

 .(ٗ)سجن المإمن، وهل ٌؤكل المسجون إال من ٌد المطلك"
إن ربنا لؽفور؛ حٌث ؼفر لنا [، أي:" ٖ٘لوله تعالى:}إِنَّ َربَّنَا لَؽَفُوٌر َشُكوٌر{ ]فاطر :  

 .(٘)الزالت، شكور؛ حٌث لبل منا الحسنات وضاعفها"
لول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل هذه األصناؾ الذٌن أخبر أنه اصطفاهم  لال الطبري:" 

من عباده عند دخولهم الجنة: إن ربنا لؽفور لذنوب عباده الذٌن تابوا من ذنوبهم، فساترها علٌهم 
 .(ٙ)بعفوه لهم عنها، شكور لهم على طاعتهم إٌاه، وصالح ما لدموا فً الدنٌا من األعمال"

بنا لؽفور{ للذنوب العظام، }شكور{ للحسنات وإن للت، وهذا لول }إن ر لال مماتل:" 
 .(2)آخر شكور للعمل الضعٌؾ الملٌل، فهذا لول أهل الكبابر من أهل التوحٌد"

 .(1)ٌمول: ؼفور لذنوبهم شكور لحسناتهم" لال لتادة:" 
 .(5)لال ابن عباس:" ؼفر لنا العظٌم، وشكر لنا الملٌل من أعمالنا" 
 .(ٓٔ)ؼفر لهم ما كان من ذنب، وشكر لهم ما كان منهم" لال شمر:" 
لال أبو رافع :"ٌؤتً ٌوم المٌامة العبد بدواوٌن ثبلثة بدٌوان فٌه النعم، ودٌوان فٌه ذنوبه،  

ودٌوان فٌه حسناته، فٌمال ألصؽر نعمة علٌه: لومً فاستوفً ثمنن من حسناته، فتموم فتستوهب 
النعم علٌه وذنوبه كاملة فمن ثم ٌمول العبد إذا أدخله هللا  تلن النعمة حسناته كلها وتبمى بمٌة

 .(ٔٔ)الجنة: }إن ربنا لؽفور شكور{"
[، أي:" وهو الذي أنزلَنا دار ٖ٘لوله تعالى:}الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمْن فَْضِلِه{ ]فاطر :  

 .(ٕٔ)الجنة من فضله"
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أي: ربنا الذي أنزلنا هذه الدار ٌعنون الجنة، فدار الممامة: دار اإللامة  لال الطبري:" 
 .(ٔ)التً ال نملة معها عنها وال تحول"

 .(ٕ)أي: أحلنا دار الخلود بتفضله ال بؤعمالنا" لال الزجاج:" 
لس }داَر اْلُمماَمِة{: هً اإللامة. والممامة: المجلس الَِّذي ٌُمام فٌِِه. فالمج لال الفراء:" 

 :(ٖ)مفتوح ال ؼٌر كما لَاَل الشاعر 
 .(ٗ)ٌوماِن ٌوُم مماماٍت وأندٌٍة ... وٌوُم سٌر إلى األعداء تؤوٌب"

 .(٘)ٌعنً: دار الخلود ألاموا فٌها أبدا ال ٌموتون وال ٌتحولون عنها أبدا" لال مماتل:" 
 .(ٙ)ألاموا فبل ٌتحولون وال ٌحولون" لال لتادة:" 
[، أي:" ال ٌمسنا فً ٌََٖ٘مسُّنَا فٌَِها نََصٌب َواَل ٌََمسُّنَا فٌَِها لُؽُوٌب{ ]فاطر : لوله تعالى:}اَل  

 .(2)الجنة تعب وال إعٌاء"
ال ٌصٌبنا فً الجنة مشمة فً أجسادنا، وال ٌصٌبنا فً الجنة عٌا لما كان  لال مماتل:" 

 .(1)ٌصٌبهم فً الدنٌا من النصب فً العبادة"
 .(5)ٌمول: ال ٌصٌبنا فٌها تعب وال وجع }َوال ٌََمسُّنَا فٌَِها{ العناء واإلعٌاء" لال الطبري:" 

 .(5)واإلعٌاء"
 .(ٓٔ)اللؽوب اإلعٌاء من التعب" لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)اللؽوب: العناء" وفً رواٌة:" .(ٔٔ)عن ابن عباس، لوله: }لؽوب{، لال: إعٌاء" 
لد كان الموم ٌنصبون فً الدنٌا فً طاعة هللا وهم لوم جهدهم هللا للٌبل، ثم  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)أراحهم كثٌرا فهنٌبا لهم"
لال عبد هللا بن أبً أوفى :" لال رجل: ٌا رسول هللا، إن النوم مما ٌمر هللا به أعٌننا فً  

الجنة موت، لال: ٌا ال، إن النوم شرٌن الموت، ولٌس فً »الدنٌا فهل فً الجنة من نوم؟ لال: 
رسول هللا، فما راحتهم؟ فؤعظم ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولال: لٌس فٌها لؽوب، كل أمرهم راحة، فنزلت: 

 .(ٗٔ)}وال ٌمسنا فٌها لؽوب{"
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. لال الزجاج:" والضم أكثر، (ٔ)-بفتح البلم  -« لؽوب»لرأ أبو عبد الرحمن السلمً:و 
  .(ٕ)ال نتكلؾ شٌبا نعٌا منه"ومعنى لؽوب شًء ٌلؽب منه، أي: 

 [:ٖ٘-ٖٔفوابد اآلٌات:]
 وجوب العمل بالمرآن الكرٌم عمابد وعبادات وآداباً وأخبللاً ولضاء وحكماً. -ٔ
بٌان شرؾ هذه األمة، وأنه المرحومة فكل من دخل اإلسبلم بصدق وأدى الفرابض واجتنب  -ٕ

ً فهو المحارم فهو ناج فابز ومن لصر وظلم نفسه بارتكاب الك بابر ومات ولم ٌشرن باهلل شٌبا
 آبٌل إلى دخول الجنة راجع إلٌها بإذن هللا.

 بٌان نعٌم أهل الجنة وحلٌة أهلها وهً األساور من الذهب واللإلإ. -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم لال: "تبلػ الحلٌة من المإمن حٌث  ولد ثبت فً الصحٌح أن النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(ٖ)ٌبلػ الوضوء"
 المرآن

ٌِْهْم فٌََُموتُوا َواَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن َعَذابَِها َكذَ  ِلَن نَْجِزي }َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم اَل ٌُْمَضى َعلَ
 [ ٖٙ({ ]فاطر : ُٖٙكلَّ َكفُوٍر )
 التفسٌر: 

موتوا وٌسترٌحوا، والذٌن كفروا باهلل ورسوله لهم نار جهنم المولدة، ال ٌُْمضى علٌهم بالموت، فٌ
وال ٌَُخفَّؾ عنهم ِمن عذابها، ومثل ذلن الجزاء ٌجزي هللا كلَّ من هو مبالػ فً الكفر متماٍد فً 

 الكفر ُمِصّرٍ علٌه.
[، أي:" والذٌن كفروا باهلل ٖٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم{ ]فاطر :  

 .(ٗ)ورسوله لهم نار جهنم المولدة"
ٌمول تعالى ذكره }َوالَِّذٌَن َكفَُروا{ باهلل ورسوله، لهم نار جهنم مخلدٌن  لال الطبري:" 

 .(٘)فٌها ال حظ لهم فً الجنة وال نعٌمها"
لما ذكر تعالى حال السعداء ، شرع فً بٌان مآل األشمٌاء ، فمال : }  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم..{"
ٌِْهْم فٌََُموتُوا{ ]فاطر :   [، أي:" ال ٌُْمضى علٌهم بالموت، ٖٙلوله تعالى:}اَل ٌُْمَضى َعلَ

 .(2)فٌموتوا وٌسترٌحوا"
ٌمول: وال ٌخفؾ عنهم من عذاب نار جهنم بإماتتهم، فٌخفؾ ذلن  لال الطبري:" 

 .(1)عنهم"
 .(5)ٌعنً: ال ٌنزل بهم الموت فٌموتوا" لال السدي:" 
 .(ٔ):"فهم فً حالهم ذلن ٌرون موتهم راحة لهم ، ولكن ال سبٌل إلى ذلن"ابن كثٌرلال  

                                                           



ٔ12 
 

أما أهل النار الذٌن هم أهلها ، فبل ٌموتون »أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : وفً صحٌح مسلم  
 .(ٕ)«فٌها وال ٌحٌون

ٌِْهْم{،   بالموت }فٌََُموتُوا{، ألنهم لو ماتوا عن لتادة: "}لَُهْم نَاُر َجَهنََّم ال ٌُْمَضى َعلَ
 .(ٖ)الستراحوا"

 .(ٗ)مساكٌن أهل النار ال ٌموتون، لو ماتوا الستراحوا" لال ابو السوداء:" 
ٌِْه َوَسلَّم: "أما أهل النار الذٌن هم أهلها  عن أَبً سعٌد، لال: لال رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

اًسا، أو كما لال، تُصٌبهُم الناُر بذنوبِهم، أو لال: فإنهم ال ٌموتون فٌها وال ٌحٌون، لكنَّ ن
بخطاٌاهم، فٌَُِمٌتُهم إماتةً حتى إذا صاروا فَْحًما أذن فً الشفاعة، فجًء بهم َضبَابَر َضبَابَر، فَبُثُّوا 

فمال  على أهل الجنة، فمال: ٌا أهَل الجنة أفٌُِضوا علٌهم فٌََْنبُتُون كما تَْنبُُت الحبة فً َحِمٌِل السٌل"
ٌِْه َوَسلَّم لد كان بالبادٌة"  .(٘)رجل من الموم حٌنبٍذ: كؤن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

[، أي:" وال ٌَُخفَّؾ عنهم ِمن ٖٙلوله تعالى:}َواَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن َعَذابَِها{ ]فاطر :  
 .(ٙ)عذابح النار"

 .(2)وال ٌخفؾ عنهم من هذا النوع من العذاب" لال الطبري:المعنى:" 
[، أي:" ومثل ذلن الجزاء ٌجزي هللا ٖٙلوله تعالى:}َكَذِلَن نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر{ ]فاطر :  

 . (1)كلَّ من هو مبالػ فً الكفر متماٍد فً الكفر ُمِصّرٍ علٌه"
بؤن ٌدخلهم نار جهنم هكذا ٌكافِىء كل جحود لنعم ربه ٌوم المٌامة؛  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)بسٌباتهم التً لدموها فً الدنٌا"
 .(ٓٔ):" أي : هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحك"لال ابن كثٌر 

 
 المرآن

ْرُكْم َما ٌَْر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم نُعَّمِ ٌَتََذكَُّر فٌِِه  }َوُهْم ٌَْصَطِرُخوَن فٌَِها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َؼ
 [ 4ٖ({ ]فاطر : 4َٖمْن تَذَكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذٌُر فَذُولُوا فََما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن نَِصٌٍر )

 التفسٌر: 
هإالء الكفار ٌَْصُرخون من شدة العذاب فً نار جهنم مستؽٌثٌن: ربنا أخرجنا من نار جهنم، و

وردَّنا إلى الدنٌا نعمل صالًحا ؼٌر الذي كنا نعمله فً حٌاتنا الدنٌا، فنإمن بدل الكفر، فٌمول لهم: 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ذلن لم  أو لم نُْمهلكم فً الحٌاة لَْدًرا وافًٌا من العُُمر، ٌتعظ فٌه من اتعظ، وجاءكم

 تتذكروا ولم تتعظوا؟ فذولوا عذاب جهنم، فلٌس للكافرٌن من ناصر ٌنصرهم من عذاب هللا.
ٌَْر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل{   لوله تعالى:}َوُهْم ٌَْصَطِرُخوَن فٌَِها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َؼ

الكفار ٌَْصُرخون من شدة العذاب فً نار جهنم مستؽٌثٌن: ربنا [، أي:" وهإالء 2ٖ]فاطر : 
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أخرجنا من نار جهنم، وردَّنا إلى الدنٌا نعمل صالًحا ؼٌر الذي كنا نعمله فً حٌاتنا الدنٌا، فنإمن 
 .(ٔ)بدل الكفر"

هإالء الكفار ٌستؽٌثون وٌضجون فً النار، ٌمولون: ٌا ربنا  لال الطبري: ٌمول:" 
ٌَْر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل{ لبُل من معاصٌن"أخرجنا نعمل صا  .(ٕ)لًحا أي: نعمل بطاعتن، }َؼ

:" أي : ٌسؤلون الرجعة إلى الدنٌا ، لٌعملوا ؼٌر عملهم األول ، ولد علم لال ابن كثٌر 
ٌجٌبهم الرب ، هلالج لج ، أنه لو ردهم إلى الدار الدنٌا ، لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون. فلهذا ال 

إلى سإالهم ، كما لال تعالى مخبرا عنهم فً لولهم : } فََهْل إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبٌٍِل َذِلُكْم بِؤَنَّهُ إَِذا 
ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِْن ٌُْشَرْن بِِه تُْإِمنُوا { ]ؼافر :  ًَ َّللاَّ [ ، أي : ال ٌجٌبكم إلى ذلن ٕٔ،  ُٔٔدِع

 .(ٖ)لعّدتم إلى ما نهٌتم عنه"ألنكم كنتم كذلن ، ولو رددتم 
ْرُكْم َما ٌَتََذكَُّر فٌِِه َمْن تََذكََّر{ ]فاطر :   [، أي:" فٌمول لهم: أو لم 2ٖلوله تعالى:}أََولَْم نُعَّمِ

 .(ٗ)نُْمهلكم فً الحٌاة لَْدًرا وافًٌا من العُُمر، ٌتعظ فٌه من اتعظ"
 .(٘)تََذكََّر{، أي: ٌتوب وٌراجع" أو لم نعّمركم عمرا ٌتذكر فٌه }َمنْ  لال ابو عبٌدة:" 
 .(ٙ)معناه: أو لم نعمركم العمر الذي ٌتذكر فٌه من تذكر" لال الزجاج:" 
لال ابن كثٌر:" أي : أوما عشتم فً الدنٌا أعمارا لو كنتم ممن ٌنتفع بالحك النتفعتم به  

 .(2)فً مدة عمركم ؟"
 .(1)ٌعنً به الشٌب"لال ابن عباس:" 
ْرُكْم َما ٌَتََذكَُّر فٌِِه َمْن تََذكََّر{ ]فاطر : وفً لوله    [، وجوه:2ٖتعالى:}أََولَْم نُعَّمِ

 . ألنه أول زمان التذكر .(5)أحدها : أنه البلوغ ، لاله الحسن
 .(ٓٔ)الثانً : سبع عشرة سنة. لاله عن علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن

 .(ٕٔ)وأبو ؼالب الشٌبانً ،(ٔٔ)الثالث:  ثمانً عشرة سنة. لاله لتادة
اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ باهلل أن نعٌر بطول العمر، لال: نزلت  ولال لتادة:"

 .(ٖٔ)وإن فٌهم البن ثمان عشرة سنة"
 .(ٗٔ)الرابع: عشرون سنة. لاله وهب بن ُمنَبِّه

 .(ٖ)، ومسروق(ٕ)، والحسن(ٔ)الخامس: أربعون سنة ، لاله ابن عباس 
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ْرُكْم َما ٌَتََذكَُّر فٌِِه َمْن تَذَكََّر{  :"لال ابن عباس  العمر الذي أعذر هللا إلى ابن آدم }أََولَْم نُعَّمِ
 .(ٗ)أربعون سنة"

 .(٘)إذا بلػ أحدكم أربعٌن سنة فلٌؤخذ حذره من هللا" لال مسروق:" 
 .(2)، وابن عباس ورواه مرفوعا(ٙ)السادس : ستون سنة ، لاله علً بن أبً طالب

ْرُكْم َما ٌَتَذَكَُّر فٌِِه َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذٌُر{،  عن علً  رضً هللا عنه، لوله: "}أََولَْم نُعَّمِ
 .(1)لال: العمر الذي عمركم هللا به ستون سنة"

ْرُكْم َما ٌَتََذكَُّر فٌِِه َمْن تََذكََّر{، لال: ستون سنة"  .(5)عن ابن عباس:"}أََولَْم نُعَّمِ
 .(ٓٔ)عباس:" العمر الذي أعذر هللا فٌه البن آدم ستون سنة"لال ابن  
ٌِْه َوَسلَّم: "إذا كان ٌوُم المٌامِة نُوِدي: أٌن   عن ابن عباس لال: لال رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

ْرُكْم َما ٌَتََذكَُّر فٌِِه َمْن تََذكََّر َوجَ  اَءكُُم أبناء الستٌن، وهو العمر الذي لال هللا: }أََولَْم نُعَّمِ
 .(ٔٔ)النَِّذٌُر{"
رهُ هللاُ ستٌن سنةً فَمَد   ٌِْه َوَسلَّم: "مْن َعمَّ عن أَبً هرٌرة لال: لال رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٕٔ)أعذَر إلٌِه فً العُْمِر"
: لال أبً هرٌرة، لالالسابع : سبعون سنة، ألنه آخر زمان التذكر ، وما بعده هرم . روى عن 

ن سنة والسَّبعٌن"رسول هللا َصلَّ  تٌَّ ٌِْه َوَسلَّم: "لَمْد أْعَذَر هللاُ إلَى صاحب الّسِ  .(ٖٔ)ى هللا َعلَ
ٌِْه   لال الطبري: األشبه بالصواب" إذ كان الخبر الذي ذكرناه عن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

ألن فً َوَسلَّم خبًرا فً إسناده بعض من ٌجب التثبت فً نمله، لول من لال ذلن أربعون سنة، 
األربعٌن ٌتناهى عمل اإلنسان وفهمه، وما لبل ذلن وما بعده منتمص عن كماله فً حال 

 .(ٗٔ)األربعٌن"
وذكر بعضهم أن العمر الطبٌعً عند األطباء مابة وعشرون سنة ،  لال ابن كثٌر:" 

فاإلنسان ال ٌزال فً ازدٌاد إلى كمال الستٌن ، ثم ٌشرع بعد هذا فً النمص والهرم ، كما لال 
 : (٘ٔ)الشاعر
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ةُ والفَتَاُء   إَذا بَلََػ الفتَى ستٌَن َعاما... فمد َذَهَب الَمَسرَّ
ذر هللا إلى عباده به ، وٌزٌح به عنهم العلل ، كان هو ولما كان هذا هو العمر الذي ٌع

الؽالب على أعمار هذه األمة ، كما ورد بذلن الحدٌث..عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا 
 .(ٕ)"(ٔ)«أعمار أمتً ما بٌن الستٌن إلى السبعٌن ، وأللهم َمن ٌجوز ذلن»ملسو هيلع هللا ىلص : 

[، أي:" وجاءكم النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ذلن لم تتذكروا 2ٌُٖر{ ]فاطر : لوله تعالى:}َوَجاَءُكُم النَّذِ  
 .(ٖ)ولم تتعظوا؟"

وروي عن السدي  .(ٗ)النذٌر: النبً، ولرأ: }َهَذا نَِذٌٌر ِمَن النُّذُِر األولَى{" لال ابن زٌد:" 
 .(٘)نحوه

 .(ٙ)، لال: الشٌب""}َوَجاَءُكُم النَِّذٌُر{ وعن عكرمة، لوله: 
  .(2)النذٌر أكثر التفسٌر علٌه" –ملسو هيلع هللا ىلص  -المول األول أن النبً  لال الزجاج:" 

 .(1)احتج علٌهم بالعمر والرسل"لال لتادة:"
 .(5)[، أي:" فذولوا عذاب جهنم"2ٖلوله تعالى:}فَذُولُوا{ ]فاطر :  
ٌمول تعالى ذكره: }فَذُولُوا{ نار عذاب جهنم الذي لد َصِلٌتموه أٌها  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)الكافرون باهلل"
[، أي:" فلٌس للكافرٌن من ناصر 2ٖلوله تعالى:}فََما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن نَِصٌٍر{ ]فاطر :  

 . (ٔٔ)ٌنصرهم من عذاب هللا"
ٌمول: فما للكافرٌن الذٌن ظلموا أنفسهم فؤكسبوها ؼضب هللا بكفرهم باهلل  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)فً الدنٌا من نصٌر ٌنصرهم من هللا لٌستنمذهم من عمابه"
أي : فذولوا عذاَب النار جزاء على مخالفتكم لؤلنبٌاء فً مدة أعماركم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)فما لكم الٌوم ناصر ٌنمذكم مما أنتم فٌه من العذاب والنكال واألؼبلل"
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 المرآن

ُدوِر ) ٌِْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّهُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ َ َعاِلُم َؼ   [6ٖ({ ]فاطر : 6ٖ}إِنَّ َّللاَّ
 التفسٌر: 

إن هللا مطَّلع على كل ؼابب فً السموات واألرض، وإنه علٌم بخفاٌا الصدور، فاتموه أن ٌطَّلع 
علٌكم، وأنتم تُْضِمرون الشن أو الشرن فً وحدانٌته، أو فً نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أو أن تَْعصوه بما دون 

 ذلن.
ٌِْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]فاطر :   َ َعاِلُم َؼ [، أي:" ن هللا مطَّلع 1ٖلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)"فبل ٌخفى علٌه شؤن من شإونهماعلى كل ؼابب فً السموات واألرض، 
إن هللا عالم ما تخفون أٌها الناس فً أنفسكم وتضمرونه، وما لم تضمروه لال الطبري:" 

 .(ٕ)مما ستنوونه، وما هو ؼابب عن أبصاركم فً السماوات واألرض"ولم تنووه 
ٌعلم ما ٌكون فٌهما وؼٌب ما فً للوبهم: أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا  لال مماتل:" 

 .(ٖ)عنه"
 .(ٗ)معنى ٌعلم، وعالم ؼٌب على معنى: لد علم ذلن" لال الزجاج:" 
ُدورِ   [، أي:" وإنه علٌم بخفاٌا الصدور، 1ٖ{ ]فاطر : لوله تعالى:}إِنَّهُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ

فاتموه أن ٌطَّلع علٌكم وأنتم تُْضِمرون الشن أو الشرن فً وحدانٌته، أو فً نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أو أن 
 . (٘)تَْعصوه بما دون ذلن"

 .(ٙ)بما فً الملوب" لال مماتل:" 
فاتموه أن ٌطلع علٌكم، وأنتم تضمرون فً أنفسكم من الشن فً  لال الطبري:أي:" 

ُدور{"  .(2)وحدانٌة هللا أو فً نبوة دمحم، ؼٌر الذي تبدونه بؤلسنتكم، }إِنَّهُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ
لال ابن كثٌر:" ٌعلم ما تكنه السرابر وتنطوي علٌه الضمابر ، وسٌجازي كل عامل  

 . (1)بعمله"
أي: عالم بإخبلص المخلصٌن، وصدق الصادلٌن، ونفاق المنافمٌن،  لال المشٌري:" 

 .(5)وجحد الكافرٌن"
 

 المرآن
ٌِْه ُكْفُرهُ َواَل ٌَِزٌُد اْلَكافِِرٌَن ُكْفُرُهْم ِعنْ  َد َربِِّهْم }ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخاَلبَِؾ فًِ اأْلَْرِض فََمْن َكفََر فَعَلَ

 [ 6ٖ({ ]فاطر : 6ٖإِالَّ َمْمتًا َواَل ٌَِزٌُد اْلَكافِِرٌَن ُكْفُرُهْم إِالَّ َخَساًرا )
 التفسٌر: 
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ٌَْخلُؾ بعضكم بعًضا فً األرض، فمن جحد وحدانٌة هللا منكم  -أٌها الناس- هللا هو الذي جعلكم
فعلى نفسه ضرره وكفره وال ٌزٌد الكافرٌن كفرهم عند ربهم إال بؽًضا وؼضبًا، وال ٌزٌدهم 

 كفرهم باهلل إال ضبلال وهبلًكا.
[، أي:" هللا هو الذي 5ٖلوله تعالى:}ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبَلبَِؾ فًِ اأْلَْرِض{ ]فاطر :  
 .(ٔ)ٌَْخلُؾ بعضكم بعًضا فً األرض" -أٌها الناس-جعلكم 

هللا الذي جعلكم أٌها الناس خبلبؾ فً األرض من بعد عاد وثمود،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)ومن مضى من لبلكم من األمم فجعلكم تخلفونهم فً دٌارهم ومساكنهم"

ورأت  -}خبلبؾ{ جمع: خلٌفة، المعنى جعلكم أمة خلفت من لبلها  لال الزجاج:" 
  .(ٖ)سلؾ ما ٌنبؽً أن ٌعتبر به" -وشاهدت فٌمن 

لال ابن كثٌر:" أي : ٌخلؾ لوم آلخرٌن لبلهم ، وجٌل لجٌل لبلهم ، كما لال : }  
 . (ٗ)["َٕٙوٌَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء األْرِض { ]النمل : 

 .(٘)أمة بعد أمة، ولرنًا بعد لرن" لال لتادة:" 
ٌِْه ُكْفُرهُ{ ]فاطر :   [، أي:" فمن جحد وحدانٌة هللا منكم فعلى 5ٖلوله تعالى:}فََمْن َكفََر فَعَلَ

 .(ٙ)نفسه ضرره وكفره"
فمن كفر باهلل منكم أٌها الناس فعلى نفسه ضر كفره، ال ٌضر بذلن  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)ؼٌر نفسه، ألنه المعالب علٌه دون ؼٌره"
 . (1)لال ابن كثٌر:" أي : فإنما ٌعود وبال ذلن على نفسه دون ؼٌره" 
[، أي:" وال ٌزٌد 5ٖ]فاطر : لوله تعالى:}َواَل ٌَِزٌُد اْلَكافِِرٌَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إاِلَّ َمْمتًا{  

 .(5)الكافرٌن كفرهم عند ربهم إال بؽًضا وؼضبًا"
 .(ٓٔ)وال ٌزٌد الكافرٌن كفرهم عند ربهم إال بعًدا من رحمة هللا" لال الطبري: ٌمول:" 
 . (ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي : كلما استمروا على كفرهم أبؽضهم هللا" 
[، أي:" وال ٌزٌدهم 5ُٖكْفُرُهْم إاِلَّ َخَساًرا{ ]فاطر :  لوله تعالى:}َواَل ٌَِزٌُد اْلَكافِِرٌنَ  

 . (ٕٔ)كفرهم باهلل إال ضبلال وهبلًكا"
 .(ٖٔ)ٌمول: وال ٌزٌد الكافرٌن كفرهم باهلل إال هبلكا" لال الطبري: " 
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لال ابن كثٌر:" أي :وكلما استمروا فً كفرهم خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة ،  
فإنهم كلما طال عمر أحدهم وَحُسن عمله ، ارتفعت درجته ومنزلته فً الجنة ، بخبلؾ المإمنٌن 

 . (ٔ)وزاد أجره وأحبه خالمه وباربه رب العالمٌن ، فسبحان الممدر المدبر رب العالمٌن "
 [:5ٖ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

وال حاول أن الكافر ٌعذب أبدا لعلم هللا تعالى به وأنه لو عاش آالؾ السنٌن ما أللع عن كفره  -ٔ
 ٌتوب منه فلذا ٌعذب أبداً.

 فً كون البشرٌة أجٌاال جٌبل ٌذهب وآخر ٌؤتً مجال للعظة والعبرة والعالل من اعبر بؽٌره. -ٕ
االستمرار على الكفر ال ٌزٌد صاحبه إال بعداً عن الرحمة وممتاً عند هللا تعالى والممت أشد  -ٖ

 الؽضب.
 المرآن

ٌْتُْم ُشَرَكاءَ  ِ أَُرونًِ َماَذا َخلَمُوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌن فًِ }لُْل أََرأَ ُكُم الَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌْنَاُهْم ِكتَابًا فَُهْم َعلَى بٌَِّنٍَت ِمْنهُ بَْل إِْن ٌَِعُد الظَّاِلُموَن بَْعُضُهْم بَْعًضا إاِلَّ   ُؼُروًرا السََّماَواِت أَْم آتَ

 [ ٓٗ:  ({ ]فاطرٓٗ)
 التفسٌر: 

للمشركٌن: أخبرونً أيَّ شًء َخلَك شركاإكم من األرض، أم أن لشركابكم  -أٌها الرسول-لل 
الذٌن تعبدونهم من دون هللا شرًكا مع هللا فً خلك السموات، أم أعطٌناهم كتابًا فهم على حجة 

 منه؟ بل ما ٌَِعُد الكافرون بعضهم بعًضا إال ؼروًرا وخداًعا.
ِ{ ]فاطر : لوله تع  ٌْتُْم ُشَرَكاَءُكُم الَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َ [، أي: ٓٗالى:}لُْل أََرأ

أخبرونً عن شؤن آلهتكم األوثان واألصنام، الذٌن عبدتموهم من دون هللا، وأشركتموهم معه "
 .(ٕ)"فً العبادة، بؤي شًء استحموا هذه العبادة؟

ٌِْه َوَسلَّم: }لُْل{ ٌا دمحم لمشركً  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
"}..ِ ٌْتُْم{ أٌها الموم }ُشَرَكاَءُكُم الَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  .(ٖ)لومن }أََرأَ

تُْم ُشَرَكاَءُكُم الَِّذٌَن ٌمول تعالى لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول للمشركٌن : } أََرأٌَْ  لال ابن كثٌر:" 
ِ { أي : من األصنام واألنداد"  .(ٗ)تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ألن المعنى: أرأٌتم أخبرونى، كؤنه لال: «: أرأٌتم»بدل من « أرونً» لال الزمخشري:" 
 .(٘)أخبرونى عن هإالء الشركاء وعما استحموا به اإللهٌة والشركة"

أرونً أيَّ شًء خلموه  [، أي:"َٓٗماَذا َخلَمُوا ِمَن اأْلَْرِض{ ]فاطر : لوله تعالى:}أَُرونًِ  
 .(ٙ)"فً هذه الدنٌا من المخلولات حتى عبدتموهم من دون هللا؟

 .(2)ٌمول: أرونً أي شًء خلموا من األرض"لال الطبري:"  
 .(1)أرونى أي جزء من أجزاء األرض استبدوا بخلمه دون هللا" لال الزمخشري:" 
 .(5)ال شًء وهللا خلموا منها" لال لتادة:" 
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[، أي:" أم أن لشركابكم الذٌن ٓٗلوله تعالى:}أَْم لَُهْم ِشْرٌن فًِ السََّماَواِت{ ]فاطر :  
 .(ٔ)تعبدونهم من دون هللا شرًكا مع هللا فً خلك السموات"

خلموا من ٌمول: أم لشركابكم شرن مع هللا فً السماوات إن لم ٌكونوا لال الطبري:"  
 .(ٕ)األرض شٌبًا"

 .(ٖ)أم لهم مع هللا شركة فً خلك السماوات" لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)أي : لٌس لهم شًء من ذلن ، ما ٌملكون من لطمٌر" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ال وهللا ما لهم فٌها شرن" لال لتادة:" 
ٌْنَاُهْم ِكتَابًا فَُهْم َعلَى بٌَِّنٍَت   [، أي:" أم أعطٌناهم كتابًا ِٓٗمْنهُ{ ]فاطر : لوله تعالى:}أَْم آتَ

 .(ٙ)فهم على حجة منه؟"
ٌمول: أم آتٌنا هإالء المشركٌن كتابًا أنزلناه علٌهم من السماء بؤن ٌشركوا لال الطبري:"  

 .(2)باهلل األوثان واألصنام، فهم على بٌنة منه، فهم على برهان مما أمرتهم فٌه من اإلشران بً"
أم معهم كتاب من عند هللا ٌنطك بؤنهم شركاإه فهم على حجة وبرهان  الزمخشري:"لال  

 .(1)من ذلن الكتاب"
 .(5)أي : أم أنزلنا علٌهم كتابا بما ٌمولون من الشرن والكفر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: أم آتٌناهم كتابًا فهو ٌؤمرهم أن ٌشركوا" لال لتادة:" 
[، أي:" بل ما ٌَِٓٗعُد الظَّاِلُموَن بَْعُضُهْم بَْعًضا إاِلَّ ُؼُروًرا{ ]فاطر : لوله تعالى:}بَْل إِْن  

  .(ٔٔ)ٌَِعُد الكافرون بعضهم بعًضا إال ؼروًرا وخداًعا"
أي : " لٌس األمر كذلن، بل إنما اتبعوا فً ذلن أهواءهم وآراءهم  لال ابن كثٌر: 

 .(ٕٔ)وأمانٌهم التً تمنوها ألنفسهم ، وهً ؼرور وباطل وزور"
}بل إن ٌعد بعضهم{: وهم الرإساء، }بعضا{: وهم األتباع }إال  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)ؼرورا{: وهو لولهم: هإالء شفعاإنا عند هللا"
ِ ُزْلفَى{، خداًعا  لال الطبري:"  بُونَا إِلَى َّللاَّ وذلن لول بعضهم لبعض }َما نَْعبُُدُهْم إاِل ِلٌُمَّرِ

 .(ٗٔ)من بعضهم لبعض وؼروًرا، وإنما تزلفهم آلهتهم من النار، وتمصٌهم من هللا ورحمته"
 

 المرآن
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َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت َواأْلَْرَض أَْن تَُزواَل َولَبِْن َزا لَتَا إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه إِنَّهُ َكاَن }إِنَّ َّللاَّ
 [ ٔٗ({ ]فاطر : َٔٗحِلًٌما َؼفُوًرا )

 التفسٌر: 
إن هللا ٌمسن السماوات واألرض أن تزوال عن مكانهما، ولبن زالت السماوات واألرض عن 

العموبة عن الكافرٌن مكانهما ما ٌمسكهما من أحد من بعده. إن هللا كان حلًٌما فً تؤخٌر 
 والعصاة، ؼفوًرا لمن تاب من ذنبه ورجع إلٌه.

َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت َواأْلَْرَض أَْن تَُزواَل{ ]فاطر :   [، أي:" إن هللا ٔٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)ٌمسن السماوات واألرض أن تزوال عن مكانهما"

 .(ٕ)لببل تزوال من أماكنهما" لال الطبري:" 
" أي : أن تضطربا عن أماكنهما ، كما لال : } َوٌُْمِسُن السََّماَء أَْن تَمََع  لال ابن كثٌر: 

[ ، ولال تعالى : } َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السََّماُء َواألْرُض َ٘ٙعلَى األْرِض إاِل بِإِْذنِِه { ]الحج : 
 .(ٖ)["ٕ٘بِؤَْمِرِه { ]الروم : 

َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت َواألْرَض أَْن تَُزوال{ من مكانهما" عن لتادة، لوله: "}إِنَّ   َّللاَّ
(ٗ). 

[، أي:" ولبن زالت ٔٗلوله تعالى:}َولَبِْن َزالَتَا إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه{ ]فاطر :  
 .(٘)السماوات واألرض عن مكانهما ما ٌمسكهما من أحد من بعده"

 .(ٙ)ولو زالتا، ما أمسكهما أحد سواه"ٌمول:  لال الطبري:" 
 .(2)" أي : ال ٌمدر على دوامهما وإبمابهما إال هو" لال ابن كثٌر: 
أَبو وابل: "جاء رجل إلى عبد هللا فمال: من أٌن جبت؟ لال: من الشؤم. لال: من لال  

منكب ملن. لَمٌَت؟ لال: لمٌُت كعبًا. فمال: ما حدثن كعب؟ لال: حدثنً أن السماوات تدور على 
لال: فصدلته أو كذبته؟ لال: ما صدلته وال كذبته. لال: لوددت أنن افتدٌت من رحلتن إلٌه 
َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت َواألْرَض أَْن تَُزوال َولَبِْن  براحلتن ورحلها، وكذب كعب، إن هللا ٌمول: }إِنَّ َّللاَّ

 .(1)"َزالَتَا إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِده{
إبراهٌم: "ذهب ُجنَدب البََجلً إلى كعب األحبار فمدم علٌه ثم رجع فمال له عبد هللا:  لال 

حدثنا ما حدثن. فمال: حدثنً أن السماء فً لطب كمطب الرحا، والمطب عمود على منكب ملن. 
عبد  لال عبد هللا: لوددت أنن افتدٌت رحلتن بمثل راحلتن، ثم لال: ما تنتكت الٌهودٌة فً للب

َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت َواألْرَض أَْن تَُزوال{ كفى بها زواال أن  فكادت أن تفارله، ثم لال: }إِنَّ َّللاَّ
 .(5)تدور"

[، أي:" إن هللا كان حلًٌما فً تؤخٌر ٔٗلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َحِلًٌما َؼفُوًرا{ ]فاطر :  
  .(ٓٔ)من ذنبه ورجع إلٌه"العموبة عن الكافرٌن والعصاة، ؼفوًرا لمن تاب 
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إن هللا كان حلًٌما عمن أشرن وكفر به من خلمه فى تركه تعجٌل  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)عذابه له، ؼفوًرا لذنوب من تاب منهم، وأناب إلى اإلٌمان به، والعمل بما ٌرضٌه"

"وهو مع ذلن حلٌم ؼفور، أي : ٌرى عباده وهم ٌكفرون به وٌعصونه،  لال ابن كثٌر: 
 .(ٕ)وهو ٌحلم فٌإخر وٌنظر وٌإجل وال ٌَْعَجل ، وٌستر آخرٌن وٌؽفر"

عن أبً هرٌرة، لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌحكً عن موسى ملسو هيلع هللا ىلص على المنبر، لال: ولع  
 تعالى ذكره؟ فؤرسل هللا إلٌه ملكا فؤّرله ثبلثا، ثم أعطاه لارورتٌن فً نفس موسى: هل ٌنام هللا

فً كل ٌد لارورة، أمره أن ٌحتفظ بهما. لال: فجعل ٌنام وتكاد ٌداه تلتمٌان، ثم ٌستٌمظ فٌحبس 
إحداهما عن األخرى، ثم نام نومة فاصطفمت ٌداه وانكسرت المارورتان. لال: ضرب هللا مثبل له 

 .(ٖ)"ن ٌنام لم تستمسن السماء واألرضأن هللا لو كا
والظاهر أن هذا الحدٌث لٌس بمرفوع ، بل من اإلسرابٌلٌات المنكرة  لال ابن كثٌر:" 

فإن موسى علٌه السبلم أَجّل من أن ٌَُجّوز على هللا سبحانه وتعالى النوم ، ولد أخبر هللا تعالى 
ًُّ اْلمٌَُّوُم ال تَ  ؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم لَهُ َما فًِ السََّمَواِت َوَما فًِ األْرِض { فً كتابه العزٌز بؤنه : } اْلَح

[. وثبت فً الصحٌحٌن عن أبً موسى األشعري ، رضً هللا عنه لال : لال ٕ٘٘]البمرة : 
ٌه عمل إن هللا ال ٌنام ، وال ٌنبؽً له أن ٌنام ، ٌخفض الِمْسَط وٌرفعه ، ٌرفع إل»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

اللٌل لبل النهار ، وعمل النهار لبل اللٌل ، حجابه النور أو النار ، لو كشفه ألحرلت سبُحات 
 .(٘)."(ٗ)«وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه

. واحتج بهذه اآلٌة ، «السماء ال تدور»عن مالن أنه لال : لال ابن كثٌر:" وروي  
 .(2)"(ٙ)«مفتوحا حتى تطلع الشمس منهإن بالمؽرب بابا للتوبة ال ٌزال »وبحدٌث : 

 
 المرآن

ا جَ  ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءُهْم نَِذٌٌر لٌََُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم فَلَمَّ ِ َجْهَد أَ اَءُهْم نَِذٌٌر َما }َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ
 [ ٕٗ({ ]فاطر : َٕٗزاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا )
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 التفسٌر: 
فهم عماب هللا لٌكونُنَّ وألسم كفار  ٌْمان: لبن جاءهم رسول من عند هللا ٌخّوِ لرٌش باهلل أشد األَ

أكثر استمامة واتباًعا للحك من الٌهود والنصارى وؼٌرهم، فلما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ما زادهم ذلن إال 
 بُْعًدا عن الحك ونفوًرا منه.

ِ َجهْ   ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءُهْم نَِذٌٌر لٌََُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم{ لوله تعالى:}َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ َد أَ
فهم ٕٗ]فاطر :  ٌْمان: لبن جاءهم رسول من عند هللا ٌخّوِ [، أي:" وألسم كفار لرٌش باهلل أشد األَ

 .(ٔ)عماب هللا لٌكونُنَّ أكثر استمامة واتباًعا للحك من الٌهود والنصارى وؼٌرهم"
وألسم هإالء المشركون باهلل جهد أٌمانهم، ٌمول: أشد اإلٌمان  لال الطبري: ٌمول:" 

فبالؽوا فٌها، لبن جاءهم من هللا منذر ٌنذرهم بؤس هللا لٌكونن أسلن لطرٌك الحك وأشد لبوال لما 
 .(ٕ)ٌؤتٌهم به النذٌر من عند هللا، من إحدى األمم التً خلت من لبلهم"

ٌعنً: المشركٌن، وكانوا حلفوا واجتهدوا }لبن جاءهم نذٌر لٌكونن أهدى  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)من إحدى األمم{، أي: من الٌهود والنصارى وؼٌرهم"

ٌخبر تعالى عن لرٌش والعرب أنهم ألسموا باهلل جهد أٌمانهم ، لبل  لال ابن كثٌر:" 
أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَمِم { أي : من جمٌع األمم  إرسال الرسول إلٌهم : } لَبِْن َجاَءُهْم نَِذٌٌر لٌََُكونُنَّ 

ٌِْن ِمْن لَْبِلنَا  َ الذٌن أرسل إلٌهم الرسل.. كموله تعالى : } أَْن تَمُولُوا إِنََّما أُنزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطابِفَت
ٌْنَ ا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَمَْد َجاَءُكْم بٌَِّنَةٌ َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم لَؽَافِِلٌَن أَْو تَمُولُوا لَْو أَنَّا أُنزَل َعلَ

ِ َوَصَدَؾ َعْنَها { ]األنعام :  ْن َكذََّب بِآٌَاِت َّللاَّ [، 2٘ٔ،  ِٙ٘ٔمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ اْلُمْخلَِصٌَن فََكفَُروا وكموله تعالى: }َوإِْن َكانُوا لٌََمُولُوَن لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا  ِلٌَن لَُكنَّا ِعبَاَد َّللاَّ ِذْكًرا ِمَن األوَّ

 .(ٗ)["2ٓٔ - 2ٙٔبِِه فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن { ]الصافات : 
 .(٘)عن مجاهد: }وألسموا باهلل جهد أٌمانهم{، لال: هً ٌمٌن" 
كانت أمة من  عن أبً هبلل:" أنه بلؽه أن لرٌشا كانت تمول: أن هللا بعث منا نبٌا ما 

األمم أطوع لخالمها وال أسمع لنبٌها وال أشد تمسكا بكتابها منا، فؤنزل هللا: }لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن 
ِلٌَن{ ]الصافات :  ٌْنَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهم{ ]األنعام :  [1ٙٔاأْلَوَّ [، 2٘ٔ}لَْو أَنَّا أُْنِزَل َعلَ

ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءُهْم نَِذٌٌر لٌََُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمم{ ]فاطر : }َوأَْلَسُموا بِا ِ َجْهَد أَ [، وكانت ّٕٗلِلَّ
 .(ٙ)الٌهود تستفتح به على األنصار فٌمولون: إنا نجد نبٌا ٌخرج"

ا َجاَءُهْم نَِذٌٌر َما َزاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا{ ]فاطر :   [، أي:" فلما جاءهم دمحم ٕٗلوله تعالى:}فَلَمَّ
   .(2)ملسو هيلع هللا ىلص ما زادهم ذلن إال بُْعًدا عن الحك ونفوًرا منه"

ٌمول: فلما جاءهم دمحم ٌنذرهم عماب هللا على كفرهم، ما زادهم مجٌبه من  لال الطبري:" 
 .(1)اإلٌمان باهلل واتباع الحك وسلون هدى الطرٌك، إال نفوًرا وهربًا"

، }ما زادهم إال نفورا{، إال أن نفروا -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلما جاءهم نذٌر{، وهو دمحم الزجاج:"}لال  
 .(5)عن الحك"
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ا َجاَءُهْم نَِذٌٌر {  لال ابن كثٌر:"  بما أنزل معه من الكتاب العظٌم ،  -وهو : دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  -}فَلَمَّ
 .(ٔ)ًرا إلى كفرهم"وهو المرآن المبٌن، ما ازدادوا إال كف

ٌِْه َوَسلَّم"  ا َجاَءُهْم نَِذٌٌر{، وهو دمحم َصلَّى هللا َعلَ  .(ٕ)عن لتادة، لوله: "}فَلَمَّ
 

 المرآن
 ُسنََّت }اْستِْكبَاًرا فًِ اأْلَْرِض َوَمْكَر السٌَِِّّا َواَل ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إِالَّ بِأَْهِلِه فََهْل ٌَْنُظُروَن إِالَّ 

ِ تَْحِوٌاًل ) ِ تَْبِدٌاًل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ ِلٌَن فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ  [ ٖٗ({ ]فاطر : ٖٗاأْلَوَّ
 لتفسٌر: ا

لٌس إلسامهم لمَْصد حسن وطلبًا للحك، وإنما هو استكبار فً األرض على الخلك، ٌرٌدون به 
المكر السٌِّا والخداع والباطل، وال ٌحٌك المكر السٌِّا إال بؤهله، فهل ٌنتظر المستكبرون 

وال تحوٌبل فبل  الماكرون إال العذاب الذي نزل بؤمثالهم الذٌن سبموهم، فلن تجد لطرٌمة هللا تبدٌبل
ل العذاب عن نفسه أو ؼٌره. ل، وال أن ٌَُحّوِ  ٌستطٌع أحد أن ٌُبَّدِ

[، أي:" لٌس إلسامهم لمَْصد ٖٗلوله تعالى:}اْستِْكبَاًرا فًِ اأْلَْرِض َوَمْكَر السٌَِِّّا{ ]فاطر :  
والخداع  حسن وطلبًا للحك، وإنما هو استكبار فً األرض على الخلك، ٌرٌدون به المكر السٌِّا

 .(ٖ)والباطل"
ٌمول: نفروا استكباًرا فً األرض وخدعة سٌبة، وذلن أنهم صدوا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر هاهنا: هو الشرن"
هم إٌاهم عن  لال ابن كثٌر:"  أي : استكبروا عن اتباع آٌات هللا، ومكروا بالناس فً صّدِ

 .(٘)سبٌل هللا"
}استكبارا{ نصب، مفعول له، المعنى: ما زادهم إال أن نفروا لبلستكبار،  الزجاج:"لال  

 .(ٙ)}ومكر السٌا{، أي: ومكر الشرن"
 .(2)عن لتادة: "}َوَمْكَر السٌَِِّّا{، وهو الشرن" 
وال ٌحٌط وبال المكر  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}َواَل ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إاِلَّ بِؤَْهِلِه{ ]فاطر :  

 .(1)السٌىء إال بمن مكره ودبَّره"
 .(5)ال ٌنزل وال ٌجاوز وال ٌحٌط إاّل بؤهله" لال أبو عبٌدة:" 
ٌمول: وال ٌنزل المكر السٌىء إال بالذٌن ٌمكرونه، والمعنى:  أنه ال ٌحل  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)مكروه ذلن المكر الذي مكره هإالء المشركون إال بهم"
أي: ال تنزل عموبة المكر السٌا إال بؤهله، وحمٌمة المعنى: أن وبال  السمعانً:"لال  

 .(ٔ)المكر راجع إلٌهم"
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 .(ٕ)أي : وما ٌعود وبال ذلن إال علٌهم أنفسهم دون ؼٌرهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لال مماتل:" مكر السٌا لول الشرن، وال ٌدور لول الشرن إال بؤهله"

 .(ٗ)ٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إاِل بِؤَْهِلِه{، وهو الشرن"عن لتادة: "}َوال ٌَحِ 
عن أبً زكرٌا الكوفً عن رجل حدثه :" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إٌان ومكر السٌا ، 

 . (٘)فإنه ال ٌحٌك المكر السٌا إال بؤهله، ولهم من هللا طالب"
عن دمحم بن كعب المَُرِظً : "ثبلث من فعلهن لم ٌنُج حتى ٌنزل به من مكر أو بؽً أو  

{  نكث ، وتصدٌمها فً كتاب هللا : } َوال ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إِال بِؤَْهِلِه {. } إِنََّما بَْؽٌُُكْم َعلَى أَْنفُِسُكمْ 
 .(ٙ)["َٓٔعلَى نَْفِسِه { ]الفتح :  [ ، } فََمْن نََكَث فَإِنََّما ٌَْنُكثُ ٖٕ]ٌونس : 
ِلٌَن{ ]فاطر :   فهل ٌنتظر هإالء  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}فََهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ

 .(2)المشركون إال عادة هللا وسنته فً األمم المتمدمة، من تعذٌبهم وإهبلكهم بتكذٌبهم للرسل؟"
فهل ٌنتظر هإالء المشركون من لومن ٌا دمحم إال سنة هللا بهم فً عاجل  لال الطبري:" 

الدنٌا على كفرهم به ألٌم العماب، ٌمول: فهل ٌنتظر هإالء إال أن أحل بهم من نممتً على 
 .(1)شركهم بً وتكذٌبهم رسولً مثل الذي أحللت بمن لبلهم من أشكالهم من األمم"

ن إال أن ٌنزل بهم من العذاب مثل الذي نزل بمن المعنى: فهل ٌنتظرو لال الزجاج:" 
 .(5)لبلهم"

ِلٌنَ لال أبو عبٌدة: }   .(ٓٔ)إاّل دأب األولٌن وفعلهم وصنٌعهم" {، معناه:"إاِلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ
 .(ٔٔ)أي: طرٌمة األولٌن فً اإلهبلن ونزول العذاب لهم" لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً : عموبة هللا لهم على تكذٌبهم رسله ومخالفتهم أمره" لال ابن كثٌر:" 
ِلٌَن{، أي: عموبة األولٌن"   .(ٖٔ)عن لتادة، لوله: "}فََهْل ٌَْنُظُروَن إاِل ُسنَّةَ األوَّ

ِ تَْبِدٌبًل{ ]فاطر :  تتؽٌر ولن تتبدل سنته [، أي:" فلن ٖٗلوله تعالى:}فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ
 .(ٗٔ)خلمه"تعالى فً 
 .(٘ٔ)«"تبدٌبل»أي: فى خلمه األولٌن واآلخرٌن  لال أبو عبٌدة: " 
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 .(ٔ)ٌمول: فلن تجد ٌا دمحم لسنة هللا تؽًٌٌرا" لال الطبري:" 
 .(ٕ)مكذب" أي: ال تؽٌر وال تبدل ، بل هً جارٌة كذلن فً كل لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ال ٌبدل هللا بها ؼٌرها" لال ابن أبً زمنٌن:أي:"
 .(ٗ)لن ٌجعل الرحمة موضع العذاب" المراؼً:أي:" لال

ِ تَْحِوٌبًل{ ]فاطر :   [، أي:" فلن تجد لطرٌمة هللا ٖٗلوله تعالى:}َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ
 .(٘)فبل ٌستطٌع أحد أن ٌحّول العذاب من المكذبٌن إلى ؼٌرهم" تحوٌبل،
ٌمول: ولن تجد لسنة هللا فً خلمه تبدٌبل، ٌمول: لن ٌؽٌر ذلن وال ٌبدله؛  لال الطبري:" 

 .(ٙ)ألنه ال مرد لمضابه"
ُ بِمَْوٍم ُسوًءا فبَل َمَردَّ لَهُ { ]الرعد :  لال ابن كثٌر:"  [ ، وال ٌكشؾ ٔٔأي : } َوإَِذا أََراَد َّللاَّ

 .(2)ذلن عنهم ، وٌحوله عنهم أحد"
 .(1)لن ٌحول العذاب من نفس إلى أخرى" لال المراؼً:أي:"

المراد من التكرار فً لوله: }فَلَْن تَِجد لسنة هللا تبدٌبل َولْن تَِجد لسنة هللا  لال السمعانً:" 
 .(5)تحوٌبل{: هو التؤكٌد"

وأّخر عذاب كفار آخر هذه األمة إلى النفخة األولى باالستبصال؛  لال ابن أبً زمنٌن:"
  .(ٓٔ)بها ٌكون هبلكهم، ولد عذب أوابل مشركً هذه األمة بالسٌؾ ٌوم بدر"

 [:ٖٗ-ٓٗفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر التوحٌد وإبطال الشرن والتندٌد. -ٔ
 كتاب.بٌان أن المشركٌن ال دلٌل لهم على صحة الشرن ال من عمل وال من  -ٕ
 بٌان لدرة هللا ولطفه بعباده ورحمته بهم فً إمسان السموات واألرض عن الزوال. -ٖ
بٌان كذب المشركٌن، ورجوعهم عما كانوا ٌتمالونه بٌنهم من أنه لو أرسل إلٌهم رسول  -ٗ

 لكانوا أهدى من الٌهود أو النصارى.
هم وفً هذا ٌُرى أن ثبلثة تمرٌر حمٌمة وهً أن المكر السًء عابد على أهله ال على ؼٌر -٘

}إِنََّما بَْؽٌُُكْم َعلَى  :لموله تعالى ،المكر السًء، والبؽً، والنكث :على أهلها رواجع، وهً
 ولوله }َوال ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إاِلَّ بِؤَْهِلِه{. ،ولوله }فََمْن نََكَث فَإِنََّما ٌَْنُكُث َعلَى نَْفِسِه{ ،أَْنفُِسُكْم{
 المرآن

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُ  ةً َوَما }أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك وَّ
ٍء فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِلًٌما لَِدًٌرا ) ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن َش طر : ({ ]فاَٗٗكاَن َّللاَّ

ٗٗ ] 
 التفسٌر: 
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فً األرض، فٌنظروا كٌؾ كان عالبة الذٌن من لبلهم كعاد وثمود « مكة»أو لم ٌَِسْر كفار 
وأمثالهم، وما حلَّ بهم من الدمار، وبدٌارهم من الخراب، حٌن كذبوا الرسل، وكان أولبن الكفرة 

ن شًء فً السماوات ؟ وما كان هللا تعالى لٌعجزه وٌفوته م« مكة»أشد لوة وبطًشا من كفار 
 وال فً األرض، إنه كان علًٌما بؤفعالهم، لدًٌرا على إهبلكهم.

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]فاطر :   لوله تعالى:}أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك
عالبة الذٌن من لبلهم كعاد فً األرض، فٌنظروا كٌؾ كان « مكة»[، أي:" أو لم ٌَِسْر كفار ٗٗ

 .(ٔ)وثمود وأمثالهم، وما حلَّ بهم من الدمار، وبدٌارهم من الخراب، حٌن كذبوا الرسل"
أولم ٌَِسْر ٌا دمحم هإالء المشركون باهلل فً األرض التً أهلكنا  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ أهلها بكفرهم بنا وتكذٌبهم رسلنا فإنهم تجار ٌسلكون طرٌك الشؤم }فٌََنْ  ُظُروا َك
الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ من األمم التً كانوا ٌمرون بها ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم ونجعلهم مثبل لمن 

ا هم علٌه من عبادة اآللهة بالشرن باهلل"  .(ٕ)بعدهم، فٌتعظوا بهم وٌنزجروا عمَّ
كذبٌن بما جبتهم به من الرسالة : ٌمول تعالى : لل ٌا دمحم لهإالء الم لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)سٌروا فً األرض ، فانظروا كٌؾ كان عالبة الذٌن كذبوا الرسل ؟"
أي: بلى لد ساروا، فلو تفكروا فٌما أهلن هللا به األمم فٌحذروا أن ٌنزل بهم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)[ ثم صٌرهم إلى النار"ٓٔما نزل بهم وكان عالبة الذٌن من لبلهم أن }دمر هللا علٌهم{ ]دمحم: 
ةً{ ]فاطر :   وة [، أي:" وكان أولبن الكفرة أشد لٗٗلوله تعالى:}َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ

 .(٘)«"مكة»وبطًشا من كفار 
ةً{، لن  لال الطبري: ٌمول:"  وٌعلموا أن الذي فعل بؤولبن ما فعل }َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ

 .(ٙ)ٌتعذر علٌه أن ٌفعل بهم مثل الذي فعل بؤولبن من تعجٌل النممة والعذاب لهم"
سلبوا ما كانوا فٌه من النَّعَم بعد كمال الموة ، وكثرة العدد والعَُدد ،  لال ابن كثٌر:" 

وكثرة األموال واألوالد ، فما أؼنى ذلن شٌبا ، وال دفع عنهم من عذاب هللا من شًء ، لما جاء 
 .(2)أمر ربن"
 .(1)ٌخبركم أنه أعطى الموم ما لم ٌعطكم" لال لتادة:" 
ٍء فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض[، أي:" وما لوله تعالى:}َوَما َكاَن   ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن َش َّللاَّ

 .(5)كان هللا تعالى لٌعجزه وٌفوته من شًء فً السماوات وال فً األرض"
ولن ٌعجزنا هإالء المشركون باهلل من عبدة اآللهة المكذبون  لال الطبري: ٌمول:" 

إذا نحن أردنا هبلكهم؛ ألن هللا لم ٌكن لٌعجزه شًء ٌرٌده فً محمًدا، فٌسبمونا هربًا فً األرض 
السماوات وال فً األرض، ولن ٌمدر هإالء المشركون أن ٌنفذوا من ألطار السماوات 

 .(ٓٔ)واألرض"
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 .(ٔ)ال ٌعجزه شًء ، إذا أراد كونه فً السموات واألرض؟" لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕ)لٌعجزه{، لال: لن ٌفوته"عن السدي، لوله: "}وما كان هللا  
 .(ٖ)المعنى: لٌفوته من شًء من أمر السماوات وال من أمر األرض" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)أي: لٌسبمه، وال ٌفوته وال ٌخفى علٌه" لال أبو عبٌدة:" 
[، أي:" إنه كان علًٌما بؤفعالهم، لدًٌرا ٗٗلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َعِلًٌما لَِدًٌرا{ ]فاطر :  

  .(٘)على إهبلكهم"
إن هللا كان علًٌما بخلمه، وما هو كابن، ومن هو المستحك منهم  لال الطبري: ٌمول:" 

تعجٌل العموبة، ومن هو عن ضبللته منهم راجع إلى الهدى آٌب، لدٌرا على االنتمام ممن شاء 
 .(ٙ)منهم، وتوفٌك من أراد منهم لئلٌمان"

 .(2)أي : علٌم بجمٌع الكابنات ، لدٌر على مجموعها" لال ابن كثٌر: 
 

 المرآن
ُرُهْم إِلَى أََجلٍ  ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن ٌَُؤّخِ  ُمَسمًّى }َولَْو ٌَُؤاِخذُ َّللاَّ

َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصًٌرا )  [ ٘ٗ({ ]فاطر : ٘ٗفَِإَذا َجاَء أََجلُُهْم فَِإنَّ َّللاَّ
 التفسٌر: 

ا عملوا من الذنوب والمعاصً ما ترن على ظهر األرض من دابة تَِدبُّ ولو ٌعالب هللا الناس بم
علٌها، ولكن ٌُْمهلهم وٌإخر عمابهم إلى ولت معلوم عنده، فإذا جاء ولت عمابهم فإن هللا كان 
بعباده بصًٌرا، ال ٌخفى علٌه أحد منهم، وال ٌعزب عنه علم شًء من أمورهم، وسٌجازٌهم بما 

 عملوا من خٌر أو شر.
ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{ ]فاطر :   لوله تعالى:}َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ

[، أي:" ولو ٌعالب هللا الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصً ما ترن على ظهر األرض ٘ٗ
 .(1)من دابة تَِدبُّ علٌها"

ناس وٌكافبهم بما عملوا من الذنوب والمعاصً ولو ٌعالب هللا ال لال الطبري:" ٌمول: 
 .(5)واجترحوا من اآلثام ما ترن على ظهرها من دابة تدب علٌها"

"أي : لو آخذهم بجمٌع ذنوبهم ، ألهلن جمٌع أهل األرض ، وما ٌملكونه  لال ابن كثٌر: 
 .(ٓٔ)من دواب وأرزاق"

 .(ٔٔ)ٌعالب وٌكافا"«: ٌإاخذ»معنى:  لال أبو عبٌدة:" 
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}ولو ٌإاخذ هللا الناس بما كسبوا{ بما عملوا، لحبس عنهم المطر فهلن ما فً  ٌحٌى:"لال  
 .(ٔ)األرض من دابة"

ٌَْها ِمْن َدابٍَّة{ عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "  ُ النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ ، (ٕ)}َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ
 .(ٖ)لال: ما سماهم المطر"

 .(ٗ)إذا لحط المطر لم ٌبك فً األرض دابة إال ماتت" لال السدي:" 
 .(٘)لهلكت الدواب من لحط المطر" لال مماتل:" 
 [، ثبلثة ألوال:٘ٗلوله تعالى:}َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{ ]فاطر : وفً  

 .(ٙ)أحدها : ٌعنً: جمٌع الحٌوان مما دب ودرج ، لاله ابن مسعود
ُ كاد الجعل إن ٌعذب فً جحره بذنب ابن آدم، ثم لرأ:  لال ابن مسعود:"  }َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ

 .(2)"النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{
كاد الجعل »لال معمر: "بلؽنً أن ابن مسعود كان ٌمرأ هذه اآلٌة فٌمول: وفً رواٌة، 
 .(1)«"أن ٌهلن بذنب ؼٌره

 .(5)خطٌبة ابن آدم لتلت الُجْعل" ة:"وفً رواٌ
 .(ٓٔ)"ولال أنس: "إن الضب لٌموت هزال فً جحره بذنب ابن آدم

 .(ٔٔ)لد فعل ذلن زمان نوح" لال لتادة:" 
عن أبً سلمة، لال: "سمع أبو هرٌرة رجبل وهو ٌمول: إن الظالم ال ٌضر إال نفسه، و 

 .(ٕٔ)لتموت فً وكرها هزاال بظلم الظالم"لال: فالتفت إلٌه فمال: بلى، وهللا إن الحبارى 
ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{: إال ما حمل   عن لتادة: "}َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ

  .(ٖٔ)نوح فً السفٌنة"
 .(ٗٔ)الثانً : من اإلنس والجن دون ؼٌرهما، ألنهما مكلفان بالعمل ، لاله الكلبً

 .(٘ٔ)والذي جاء أنه ٌعنى به اإلنس والجن كؤنه أشبه، وهللا أعلم" الزجاج:"لال  
 .(ٔ)، وأبو عبٌدة(ٙٔ)الثالث : من الناس وحدهم ، لاله ابن جرٌج
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 .(ٕ)إنسان" -هاهنا-«: دابة»معنى  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)من نسمة تدب علٌها، ٌرٌد بنى آدم" لال الزمخشري:أي: " 
ى{ ]فاطر :  لوله تعالى:}َولَِكنْ   ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ [، أي:" ولكن ٌُْمهلهم وٌإخر ٌَُ٘ٗإّخِ

 .(ٗ)عمابهم إلى ولت معلوم عنده"
ٌمول: ولكن ٌإخر عمابهم ومإاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، لال الطبري:"  

 .(٘)محدود ال ٌمصرون دونه، وال ٌجاوزونه إذا بلؽوه"
 .(ٙ)ولكن ٌُْنظرُهم إلى ٌوم المٌامة"" أي :  لال ابن كثٌر: 
 .(2)أي: إلى مدة معلومة" لال السمعانً:" 
 .(1)إلى الولت الذي فً اللوح المحفوظ" لال مماتل:" 
 .(5)ٌعنً: المشركٌن" لال ٌحٌى:" 
َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصًٌرا{ ]فاطر :   أي:" فإذا جاء [، ٘ٗلوله تعالى:}فَإَِذا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ َّللاَّ

ولت عمابهم فإن هللا كان بعباده بصًٌرا، ال ٌخفى علٌه أحد منهم، وال ٌعزب عنه علم شًء من 
   .(ٓٔ)أمورهم، وسٌجازٌهم بما عملوا من خٌر أو شر"

ٌمول:" فإذا جاء أجل عمابهم فإن هللا كان بعباده بصًٌرا من الذي ٌستحك لال الطبري:  
وجب الكرامة ومن الذي كان منهم فً الدنٌا له مطٌعًا، ومن كان أن ٌعالب منهم، ومن الذي ٌست

 .(ٔٔ)فٌها به مشرًكا، ال ٌخفى علٌه أحد منهم، وال ٌعزب عنه علم شًء من أمرهم"
" فٌحاسبهم ٌومبذ ، وٌوفً كل عامل بعمله ، فٌجازي بالثواب أهَل  لال ابن كثٌر: 

 .(ٕٔ)الطاعة ، وبالعماب أهل المعصٌة"
أي: بصٌرا بؤعمالهم ٌجازٌهم علٌها، الحسنة بالحسنة، والسٌبة  السمعانً:"لال  
 .(ٖٔ)بالسٌبة"
 .(ٗٔ)بعباده بصٌرا" -عز وجل -لم ٌزل هللا لال مماتل:" 

 [:٘ٗ-ٗٗفوابد اآلٌتٌن:]
 مشروعٌة السٌر فً األرض للعبرة ال للتنزه واللهو واللعب. -ٔ
ولدرته وهً حال توجب الترهٌب منه تعالى واإلنابة بٌان أن هللا ال ٌعجزه شًء وذلن لعلمه  -ٕ

 إلٌه.
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ً ال ٌتم لبله فبل معنى لبلستعجال  -ٖ ً معٌنا حرمة استعجال العذاب فإن لكل شًء أجبلً وولتا
 بحال.

 «آخر تفسٌر سورة )فاطر(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «ٌس»تفسٌر سورة 

بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، « السادسة والثبلثون»هً السورة «: ٌس»سورة 
، عدد (ٔ)«الجن»بحسب ترتٌب النزول، نزلت بعد سورة: « الحادٌة واألربعون»وهً السورة 

آٌاتها ثمانون وثبلث آٌات عند الكوفٌٌن واثنتان عند البالٌن، وكلماتها سبعمابة وتسع وعشرون، 
، مجموع فواصل آٌاتها: [ٔ}ٌس{ ]ٌس :  حدةوحروفها ثبلثة آالؾ، المختلؾ فٌها آٌة وا

 . (ٕ)«من»
 :أسماء السورة 
 :سورة ٌس»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

بمسمى الحرفٌن الوالعٌن فً أولها فً رسم المصحؾ؛ ألنها « ٌس»سمٌت هذه السورة 
ورد ؛ فكانا ممٌزٌن لها عن بمٌة السور، فصار منطولهما َعلَماً علٌها. وكذلن (ٖ)انفردت بهما

 . (ٗ)ورد اسمها عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 اسماؤها اإلجتهادٌة: -ثانٌا:

 «:للب المرآن» -االسم األول:
 .(٘):" إن لكل شًء للبا، وإن للب المرآن ٌس.."-ملسو هيلع هللا ىلص-سمٌت بذلن لوصفها فً لول النبً  

 .(٘)ٌس.."
بالحشر، والحشر ممرر وٌبدو وجه إطبلق ذلن علٌها، ألن اإلٌمان صحته باالعتراؾ  

فً هذه السورة بؤبلػ وجه، فجعله للب المرآن لذلن، لاله أبو حاحمد الؽزالً، واستحسنه فخر 
 .(ٙ)الدٌن الرازي

ولٌل: الحتواء السورة مع لصر نظمها وصؽر حجمها على اآلٌات الساطعة، والبراهٌن  
ٌبة، والزواجر البالؽة، واإلشارات الماطعة والعلوم المكنونة، والمعانً الدلٌمة، والمواعٌد الرؼ

 .(2)الباهرة، والشواهد البلٌؽة، وؼٌر ذلن مما لو تدبره المإمن السلٌم لصدر عنه الرأي"
 .(1)لال ابن عاشور:" وهً تسمٌة ؼٌر مشهورة" 

 «:سورة الدافعة الماضٌة»و« سورة المعمة» -االسم الثانً والثالث:
لال رسول هللا صلى هللا »ً هللا عنه، لال: عن الصلت، أن أبا بكر الصدٌك رضروي  

علٌه وسلم: " سورة ٌس فً التوراة تدعى المعمة"، لٌل: ما المعمة؟ لال: " تعم صاحبها بخٌر 
الدنٌا واآلخرة وتكابد عنه بلوى الدنٌا، وتدفع عنه أهوال اآلخرة، وتدعى المدافعة الماضٌة تدفع 

رأها عدلت له عشرٌن حجة، ومن سمعها عن صاحبها كل سوء، وتمضً له كل حاجة من ل
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عدلت له ألؾ دٌنار فً سبٌل هللا، من كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألؾ دواء وألؾ نور وألؾ 
 .(ٔ)«ٌمٌن وألؾ بركة وألؾ رحمة، ونزعت عنه كل ؼل وداء"

فٌظهر وجه التسمٌة من الحدٌث السابك، ألنها تعم صاحبها بخٌري الدنٌا واآلخرة،  
 وسمٌت بالدافعة والماضٌة، ألنها تدفع عن صاحبها كل سوء وتمضً له كل حاجة. 

 «:سورة العظٌمة عند هللا» -االسم الرابع:
لال رسول هللا  " ، لالت:-رضً هللا عنها-أورد هذه التسمٌة االلوسً، مستندا إلى حدٌث عابشة

ملسو هيلع هللا ىلص: إن فً المرآن لسورة تدعى العظٌمة عند هللا ٌدعى صاحبها الشرٌؾ عند هللا ٌشفع صاحبها 
 .(ٕ)ٌوم المٌامة فً أكثر من ربٌعة ومضر"

وهذه التسمٌة وصؾ تشرٌفً للسورة بؤن صاحبها ٌكون ذو مكانة عظٌمة عند هللا تعالى  
 م.ٌم المٌامة. وهللا أعل
 «:سورة الحبٌب النجار» -االسم الخامس:

، وذكر ابن عاشور ان هذه اتسمٌة وردت فً مصحؾ مشرلً نسخ (ٖ)سماها بذلن الفٌروزآبادي
، لال ابن «سورة حبٌب النجار»، والذي ٌظهر انه فً ببلد العجم عنوانها «هـ21ٓٔ»نسخ سنة:

 .(ٗ)عاشور:" وهذه التسمٌة ؼرٌبة النعرؾ لها سندا"
فً لوله « حبٌب النجار»ٌروزآبادي سبب تسمٌتها بذلن، الشتمالها على لصةوذكر الف 

 [.ٕٓ}َوَجاَء ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة َرُجٌل ٌَْسعَى لَاَل ٌَا لَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]ٌس :  تعالى:
 للب المرآن، العظٌمة»وبعد فإن هذه األسماء الخمسة البعض منها أوصاؾ للسورة مثل: 
، فهذه «المعممة والدافعة والماضٌة وحبٌب النجار»، وأما تسمٌتعم إٌاها بسورة: «عند هللا

 التسمٌات لم ٌثبت فٌها حدٌث صحٌح. وهللا أعلم.
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 فً مكان نزول السورة، لوالن:
، (5)ولتادة، (1)، وعكرمة(2)والحسن،(ٙ)، وعابشة(٘)أحدهما: أنها نزلت بمكة. لاله ابن عباس

  .(ٓٔ)وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور
 .(ٔٔ)السورة مكٌة باإلجماع" :"الفٌروزآبادىلال  
 .(ٕٔ)هذه السورة مكٌة بإجماع" لال ابن عطٌة:" 
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ا َرَزلَُكُم ال{ ]ٌس :  [، حكاه 2ٗالثانً: أنها مكٌة إال آٌة منها، وهً لوله: }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم أَْنِفمُوا ِممَّ
 .(ٔ)الجوزي عن ابن عباس، ولتادةابن 

 .(ٕ)أبو سلٌمان الدمشمً أنها مدنٌة، ولال: لٌس بالمشهور"لال ابن الجوزي:وحكً  
[ نزلت ٕٔإال أن فرلة لالت إن لوله، ونكتب ما لدموا وآثارهم ]ٌس:  ولال ابن عطٌة:" 

مسجد رسول هللا فً بنً سلمة من األنصار حٌن أرادوا أن ٌتركوا دٌارهم وٌنتملوا إلى جوار 
، وكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌعروا المدٌنة، وعلى هذا فاآلٌة « دٌاركم تكتب آثاركم»ملسو هيلع هللا ىلص فمال لهم: 

مدنٌة ولٌس األمر كذلن، وإنما نزلت اآلٌة بمكة ولكنه احتج بها علٌهم فً المدٌنة ووافمها لول 
 .(ٖ)نى، فمن هنا لال من لال إنها نزلت فً بنً سلمة"النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المع

 «:فاطر»مع سورة « ٌس»مناسبة سورة 
 ووجه اتصالها بما لبلها:

[، ولوله: }َوأَْلَسُموا 2ٖإنه لما جاء فً السورة السالفة لوله: }َوَجاَءُكُم النَِّذٌُر{ ]فاطر :  -ٔ
ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءُهْم  َ ِ َجْهَد أ افتتح هذه  -[، ولد أعرضوا عنه وكذبوهٕٗنَِذٌٌر{ ]فاطر : بِاّلِلَّ

 السورة بالمسم بصحة رسالته وأنه على صراط مستمٌم لٌنذر لوما ما أنذر آباإهم.
ولال فً هذه: « وسخر الشمس والممر كل ٌجري ألجل مسمى»إنه لال فٌما لبلها  -ٕ

: }َواْلمََمَر لَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل{ ]ٌس : [، ولال1ٖ}َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ لََها{ ]ٌس : 
ٖ5](ٗ). 

 أؼراض السورة ومماصدها 
تمرٌر األصول الثبلثة: الوحدانٌة، والرسالة، والحشر، بؤلوى البراهٌن، « ٌس»تضمنت سورة

ا [، وجاءت خاتمتهٖ}إِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]ٌس :  إذ جاءت فاتحتها ببٌان الرسالة، بموله سبحانه:
ٍء{ ]ٌس :  ببٌان الوحدانٌة والحشر؛ فموله عز وجل: ًْ [، 1ٖ}فَُسْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]ٌس :   [، إشارة إلى الحشر.1ٖإشارة إلى التوحٌد. ولوله تعالى: } َوإِلَ
ودالبلها، ومن حصل من هذا البماعً:" ولٌس فً هذه السورة إال هذه األصول الثبلثة  لال 

المرآن هذا المدر، فمد حصل نصٌب للبه، وهو التصدٌك الذي بالجنان. وأما الذي باللسان، والذي 
 .(٘)باألركان، ففً ؼٌر هذه السورة"

ابن عاشور:"لامت السورة على تمرٌر أمهات أصول الدٌن على أبلػ وجه وأتمه من  ولال
مرآن، وما ٌعتبر فً صفات األنبٌاء، وإثبات المََدر، وعلم إثبات الرسالة، والوحً، ومعجزة ال

وهذه أصول الطاعة باالعتماد والعمل، ومنها تتفرع -هللا، والحشر، والتوحٌد، وشكر المنعم 
وإثبات الجزاء على الخٌر والشر، مع إدماج األدلة من اآلفاق واألنفس بتفنن  -الشرٌعة

؛ ألن من تماسٌمها تتشعب «للب المرآن» عجٌب، فكانت هذه السورة جدٌرة بؤن تسمى
 .(ٙ)شراٌٌن المرآن كله، وإلى وتٌنها ٌنصب مجراها"

تؤكٌد أمر المرآن،  أن السورة اشتملت على جملة من المماصد، هً:" الفٌروز آبادي ولد ذكر
والرسالة، وإلزام الحجة على أهل الضبللة، وضرب المثل فى أهل أنطاكٌة، وذكر حبٌب 

ان البراهٌن المختلفة فى إحٌاء األرض المٌتة، وإبداء اللٌل، والنهار، وسٌر النجار، وبٌ
الكواكب، ودور األفبلن، وجرى الجوارى المنشآت فى البحار، وذلة الكفار عند الموت، 
وحٌرتهم ساعة البعث، وسعد المإمنٌن المطٌعٌن، وشؽلهم فى الجنة، ومٌز المإمن من الكافر 
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ارح على أهل المعاصى بمعاصٌهم، والمنة على الرسول صلى هللا فى المٌامة، وشهادة الجو
علٌه وسلم بصٌانته من الشعر ونظمه، وإلامة البرهان على البعث، ونفاذ أمر الحك فى كن 
ٍء  ًْ فٌكون، وكمال ملن ذى الجبلل على كل حال فى لوله: }فَُسْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش

ٌِْه تُْرَجعُ   .(ٔ)["1ٖوَن{ ]ٌس : َوإِلَ
 :وعلى الجملة ٌمكن ذكر مماصد هذه السورة وفك التالً

ً به، ووصفه بـ -ٔ  التحدي بإعجاز المرآن بالحروؾ الممطعة، وبالمََسم بالمرآن؛ تنوٌها
 .[ إشارة إلى بلوؼه أعلى درجات اإلحكامٕ}اْلَحِكٌِم{ ]ٌس : 

لطبٌعة الوحً، وصدق الرسالة منذ أَْولَت السورة أهمٌة لبناء أسس العمٌدة؛ فتعرضت  -ٕ
افتتاحها، ولمضٌة األلوهٌة والوحدانٌة، واستنكار الشرن على لسان الرجل المإمن، الذي 

 .جاء من ألصى المدٌنة ساعٌاً؛ لٌحاج لومه فً شؤن المرسلٌن
بلغ األمة تحمٌك رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وتفضٌل الدٌن الذي جاء به فً كتاب منزل من هللا؛ إلب -ٖ

 .الؽاٌة السامٌة، وهً استمامة أمورها فً الدنٌا، والفوز فً اآلخرة
وصؾ إعراض أكثر مشركً لرٌش عن تلمً اإلسبلم، وتمثٌل حالهم الشنٌعة، وحرمانهم  -ٗ

من االنتفاع بهدي اإلسبلم، وأن الذٌن اتبعوا دٌن اإلسبلم، هم أهل الخشٌة، وأن اإلسبلم 
 .المستمٌمهو الدٌن الموصوؾ بالصراط 

ضرب المثل لفرٌمً المتبعٌن والمعرضٌن من أهل المرى بما سبك من حال أهل المرٌة،  -٘
الذٌن شابه تكذٌبهم الرسل تكذٌب لرٌش، وكٌؾ كان جزاء المعرضٌن من أهلها فً 
الدنٌا، وجزاء المتبعٌن فً اآلخرة. إضافة إلى ضرب المثل باألعم، وهم المرون الذٌن 

 .كذبوا، فؤهلكوا
ذكٌر بؤعظم حادثة حدثت على المكذبٌن للرسل والمتمسكٌن باألصنام من الذٌن أرسل الت -ٙ

 .إلٌهم نوح علٌه السبلم منذراً لهم، فهلن من كذب، ونجا من آمن
ذكر جملة من اآلٌات الكونٌة التً بثها سبحانه فً الكون، واالمتنان على عباده بالنعمة  -2

ن اآلٌات والنعم على تفرد خالمها ومنعمها التً تتضمنها تلن اآلٌات. وبٌان داللة تل
 .بالوحدانٌة؛ إٌماظاً للعباد من ؼفلتهم، وإرشاداً لهم لبلفتكار واالعتبار

وجهت السورة نداء الحسرة على العباد، الذٌن ما ٌفتإون ٌكذبون كل رسول، وٌستهزبون  -1
 .هً كثٌرةبه، ؼٌر معتبرٌن بمصارع المكذبٌن، وال متٌمظٌن آلٌات هللا فً الكون، و

ذكر دالبل التوحٌد المشوبة باالمتنان؛ للتذكٌر بواجب الشكر على النعم بالتموى واإلحسان  -5
وترلب الجزاء. واإللبلع عن الشرن واالستهزاء بالرسول علٌه الصبلة والسبلم، 

 .واستعجال وعٌد العذاب، والتحذٌر من حلوله بؽتة حٌن ٌفوت التدارن
ٌنفع من اتبع الذكر وخشً الرحمن بالؽٌب، فاستعد للبه  بٌنت السورة أن اإلنذار إنما -ٓٔ

 .الستمبال دالبل الهدى وموحٌات اإلٌمان
 .التذكٌر بما عهد هللا إلى عباده مما أودعه فً فَِطرهم من لابلٌات واستعدادات -ٔٔ
 .االستدالل على عداوة الشٌطان لئلنسان، واإلرشاد إلى اتباع دعاة الخٌر -ٕٔ
اء به النبً ملسو هيلع هللا ىلص شعر، ونفت عن الرسول كل عبللة بالشعر نفت السورة أن ٌكون ما ج -ٖٔ

 .أصبلً 
النعً على المشركٌن اتخاذهم آلهة من دون هللا، ٌبتؽون عندهم النصر، وهم الذٌن  -ٗٔ

 .ٌمومون بحماٌة تلن اآللهة المدعاة
باهلل أسوة، إذ خلمهم، فعطلوا تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ال ٌحزنه لول الذٌن أشركوا، وأن له  -٘ٔ

 .لدرته عن إٌجادهم مرة ثانٌة، ولكنهم راجعون إلٌه، ال مفر لهم من ذلن
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المضٌة التً اشتد علٌها التركٌز فً السورة، وترددت فً مواضع كثٌرة منها، هً  -ٙٔ
لضٌة البعث والنشور؛ وذلن بؽرض االستدالل على تمرٌب البعث وإثباته، وتذكٌر العباد 

 .(ٔ)األولى من نطفة؛ لٌروا أن إحٌاء العظام وهً رمٌم كتلن النشؤة وال ؼرابةبالنشؤة 
 :فضابل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

 .(ٕ)عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من لرأ ٌس كل لٌلة ؼفر له" 

لرأ ٌس فً لٌلة ابتؽاء وجه هللا ؼفر له عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " من  
 .(ٖ)تلن اللٌلة "

 .(ٗ)عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " من لرأ ٌس ابتؽاء وجه هللا ؼفر له" 

عن أبً عثمان، أن أبا هرٌرة، لال: " من لرأ ٌس مرة فكؤنما لرأ المرآن عشر مرات "  
ما لرأ المرآن مرتٌن". لال أبو هرٌرة: "حدث ولال أبو سعٌد: " من لرأ ٌس مرة، فكؤن
 .(٘)أنت عما سمعت وأحدث أنا بما سمعت"

عن أنس بن مالن، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " لكل شًء للب، وإن للب المرآن ٌس من لرأ  
 .(ٙ)ٌس كتب هللا له بمراءتها لراءة المرآن عشر مرات "

 لال: " من لرأ ٌس فكؤنما لرأ المرآن عشر عن حسان بن عطٌة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(2)مرات"

عن معمل بن ٌسار المزنً، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " من لرأ ٌس ابتؽاء وجه هللا عز وجل  
 .(1)ؼفر له ما تمدم من ذنبه فالرءوها عند موتاكم "

: " سورة ٌس الرءوها عند موتاكم ". وفً عن معمل بن ٌسار، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
رواٌة عبدان. " الرءوها على موتاكم ". لال الحلٌمً رضً هللا عنه: " ٌعنً: على 

 .(5)المحتضرٌن"

عن أبً لبلبة، لال: " من حفظ عشر آٌات من الكهؾ عصم من فتنة الدجال، ومن لرأ  
ا أدرن الدجال لم ٌضره وجاء الكهؾ فً ٌوم الجمعة حفظ من الجمعة إلى الجمعة، وإذ

ٌوم المٌامة ووجهه كالممر لٌلة البدر، ومن لرأ ٌس ؼفر له، ومن لرأها وهو جابع شبع، 
ومن لرأها وهو ضال هدي، ومن لرأها وله ضالة وجدها، ومن لرأها عند طعام خاؾ 

ر للته كفاه، ومن لرأها عند مٌت هون علٌه، ومن لرأها عند امرأة عسر علٌها ولدها ٌس
علٌها،ومن لرأها فكؤنما لرأ المرآن إحدى عشرة مرة، ولكل شًء للب، وللب المرآن 

 .(ٓٔ)ٌس"
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عن أبً جعفر دمحم بن علً، لال: " من وجد فً للبه لسوة فلٌكتب }ٌس والمرآن الحكٌم{  
  .(ٔ)فً جام بزعفران، ثم ٌشربه"

بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن
 [ٔ({ ]ٌس : ٔ}ٌس )

 التفسٌر:
 }ٌس{: سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 [، وجوها من التفسٌر:ٔالتفسٌر فً لوله تعالى: }ٌس{ ]ٌس : وذكر أهل  
 .(ٔ)أحدها : أنه اسم من أسماء المرآن ، لاله لتادة

 .(ٕ)كل هجاء فً المرآن اسم من أسماء المرآن" لال لتادة:" 
 .(ٖ)الثانً : أنه اسم من أسماء هللا تعالى ألسم به ، لاله ابن عباس

أٌنبؽً ألحد أن ٌتسمى بٌس؟ فمال: ما أراه ٌنبؽً أشهب: "سؤلت مالن بن أنس ولال  
 .(ٗ)لموله: ٌس والمرآن الحكٌم ٌمول: هذا أسمً، تسمٌت به"

وعن الحسن، لوله:"}ٌس والمرآن الحكٌم{، لال: ٌمسم هللا بما ٌشاء، ثم نزع بهذه اآلٌة  
 .(٘)"[، كؤنه ٌرى أنه سلم على رسولهٖٓٔ}َسبَلٌم َعلَى إِْل ٌَاِسٌَن{ ]الصافات : 

عن ٌحٌى بن أبً كثٌر، لوله: "}ٌس والمرآن الحكٌم{، لال: ٌمسم بؤلؾ عالم إنن لمن 
 .(ٙ)المرسلٌن"

ومن لال إنه اسم من أسماء السورة أو من أسماء المرآن فذلن من  لال ابن عطٌة:" 
 .(2)األلوال المشتركة فً أوابل جمٌع السور"
 .(1)ح به كبلمه ، لاله مجاهدالثالث : أنه فواتح من كبلم هللا تعالى افتت
 .(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)الرابع : أنه : ٌا دمحم، لاله دمحم بن الحنفٌة

 :(ٕٔ)[، ولال السٌد الحمٌريٖدلٌله لوله: }إِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]ٌس :  لال الثعلبً:" 
 .(ٖٔ)آَل ٌاسٌنا"ٌا نفُس ال تَْمَحضً بالنصح جامدة ... على الَمَوّدةِ إالّ 

 .(ٗٔ)ولال أبو بكر الوراق: "ٌا سٌد البشر" 
إن هللا تعالى سمانً :»ٌمول  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال : سمعت رسول هللا  -رضً هللا عنه-وروى علً 

 .(ٔ)«فً المرآن سبعة أسماء : دمحم وأحمد وطه وٌس والمزمل والمدثر وعبد هللا 
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، (ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)، أٌضا، والحسن(ٕ)ابن عباسالخامس : أنه: ٌا إنسان : لاله 
 .(ٙ)، وعكرمة(٘)والضحان

 ثم اختلفوا فٌه:
 . (2)فمال ابن عباس، وسعٌد بن جبٌر، وعكرمة هً: "بلؽة الحبشة"

 . (1)وحكى الكلبً: "أنه بالسرٌانٌة"
 .(5)ولال الشعبً : "هو بلؽة طٌىء". وحكاه الثعلبً عن ابن عباس

 .(ٓٔ)"هً بلؽة كلب"ولال آخرون : 
  .(ٕٔ)، وأبو العالٌة(ٔٔ)أنه: ٌا رجل، لاله الحسنالسادس : 

أن ٌكون مإمناً باهلل ، نفٌاً لئلٌمان أن ٌكون  -ملسو هيلع هللا ىلص-السابع: أن المعنى: ٌبس من كذب رسول هللا 
 .(ٖٔ)إال بالشهادتٌن ، والٌؤس أبلػ فً النفً من جمٌع ألفاظه. أفاده الماوردي

وذهب لوم الى ان هللا تعالى لم ٌجعل الحد سبٌبل الى ادران معانى  الشوكانً:" لال 
الحروؾ الممطعة فى أوابل السور ولالوا ان هللا تعالى متفرد بعلمها ونحن نإمن بانها من جملة 
المرآن العظٌم ونكل علمها الٌه تعالى ونمرأها تعبدا وامتثاال المر هللا وتعظٌما لكبلمه وان لم 

  .(ٗٔ)م منها ما نفهمه من سابر اآلٌات"نفه
 . وهللا أعلم.وهذا المول هو األصح األسلم الذي علٌه أكثر السلؾ

، بكسر الٌاء بٌن اللفظٌن لراءة «ٌس»لرأ حمزة والكسابً وخلؾ فً أكثر الرواٌات: 
بو عمرو أهل المدٌنة، وهو اختٌار أبً عبٌد وأبً حاتم. والبالون: بفتح الٌاء، ولرأ أبو جعفر وأ

، بإظهار النون والسكون. «ٌسٌن»وحمزة وأٌوب وأبو حاتم وعاصم فً أكثر الرواٌات، 
« أٌن»بالنصب، شبهه بـ « ٌس»واختلؾ فٌه عن نافع وابن كثٌر، فمرأ عٌسى بن عمر: 

، ولرأ هارون «أمس ورلاش وحذام»، ولرأ ابن أبً إسحاق بكسر النون، شبهه بـ«كٌؾ»و
 .(٘ٔ)اآلخرون: بإخفاء النون«. منذ وحٌث ولط»هه بـ:األعور: بضم النون، شب
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 المرآن

 [ٗ - ٕ({ ]ٌس : ٗ( َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )ٖ( إِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن )ٕ}َوالمرآن اْلَحِكٌِم )
 التفسٌر:

لمن  -أٌها الرسول-ٌمسم هللا تعالى بالمرآن المحكم بما فٌه من األحكام والحكم والحجج، إنن 
 المرسلٌن بوحً هللا إلى عباده، على طرٌك مستمٌم معتدل، وهو اإلسبلم.

[، أي:" ٌمسم هللا تعالى بالمرآن المحكم بما فٌه من ٗلوله تعالى:}َوالمرآن اْلَحِكٌِم{ ]ٌس :  
 .(ٔ)األحكام والحكم والحجج"

 .(ٕ)ٌمول: والمرآن المحكم بما فٌه من أحكامه، وبٌِّنات حججه" لال الطبري:" 
 .(ٖ)الحكٌم: ٌعنً المحكم من الباطل" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي : المحكم الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه" لال ابن كثٌر:" 
لمن المرسلٌن  -أٌها الرسول-[، أي:" إنن ٗلوله تعالى:}إِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]ٌس :  

 .(٘)بوحً هللا إلى عباده"
ٌِْه َوَسلَّم:  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره ممسًما بوحٌه وتنزٌله لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٙ)إنن ٌا دمحم لمن المرسلٌن بوحً هللا إلى عباده"
}إِنََّن { ٌا دمحم } لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{" لال ابن كثٌر:" 

(2). 
 .(1)ِلٌَن{، لسم كما تسمعون"عن لتادة: "}َواْلمُْرآِن اْلَحِكٌِم إِنََّن لَِمَن اْلُمْرسَ  
[، أي:" على طرٌك مستمٌم معتدل، وهو ٗلوله تعالى:}َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]ٌس :  
 .(5)اإلسبلم"
 .(ٓٔ)ٌمول: على طرٌك ال اعوجاج فٌه من الهدى وهو اإلسبلم" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي : على منهج ودٌن لوٌم ، وشرع مستمٌم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)لتادة: "}َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{، أي: على اإلسبلم"عن  
 .(ٖٔ)ألن ؼٌر دٌن اإلسبلم لٌس بمستمٌم" لال مماتل:" 
أخبر بؤعظم أوصاؾ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، الدالة على رسالته، وهو أنه }َعلَى  لال السعدي:" 

ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ معتدل، موصل إلى هللا وإلى دار كرامته، وذلن الصراط المستمٌم، مشتمل على 
أعمال، وهً األعمال الصالحة، المصلحة للملب والبدن، والدنٌا واآلخرة، واألخبلق الفاضلة، 
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لمزكٌة للنفس، المطهرة للملب، المنمٌة لؤلجر، فهذا الصراط المستمٌم، الذي هو وصؾ الرسول ا
ملسو هيلع هللا ىلص، ووصؾ دٌنه الذي جاء به، فتؤمل جبللة هذا المرآن الكرٌم، كٌؾ جمع بٌن المسم بؤشرؾ 

ة الواضحة األلسام، على أجل ممسم علٌه، وخبر هللا وحده كاؾ، ولكنه تعالى ألام من األدل
والبراهٌن الساطعة فً هذا الموضع على صحة ما ألسم علٌه، من رسالة رسوله ما نبهنا 

 .(ٔ)علٌه"
 

 المرآن
ِحٌِم )  [ ٘({ ]ٌس : ٘}تَْنِزٌَل اْلعَِزٌِز الرَّ

نزل هللا هذا المرآن تنزٌل العزٌز فً انتمامه من أهل الكفر والمعاصً، الرحٌم بمن تاب من 
 صالًحا.عباده وعمل 

إنن لمن المرسلٌن ٌا دمحم إرسال الرب العزٌز فً انتمامه من أهل  لال الطبري: أي:" 
الكفر به، الرحٌم بمن تاب إلٌه، وأناب من كفره وفسوله أن ٌعالبه على سالؾ جرمه بعد توبته 

 .(ٕ)له"
 .(ٖ)ٌعنً: المرآن، هو تنزٌل العزٌز الرحٌم، نزل مع جبرٌل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال ٌحٌى:" 
أي : هذا الصراط والمنهج والدٌن الذي جبت به ُمنزل من رب العزة ،  لال ابن كثٌر:" 

ِ الَِّذي الرحٌم بعباده المإمنٌن ، كما لال تعالى : } َوإِنََّن لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم * ِص  َراِط َّللاَّ
ِ تَِصٌُر األُموُر { ]الشورى :   .(ٗ)["ٖ٘،  ٕ٘لَهُ َما فًِ السََّمَواِت َوَما فًِ األْرِض أاَل إِلَى َّللاَّ

فهو الذي أنزل به كتابه، وأنزله طرٌما لعباده، موصبل لهم إلٌه، فحماه  لال السعدي:" 
بعزته عن التؽٌٌر والتبدٌل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، 

 .(٘)«"الرحٌم«»العزٌز»ولهذا ختم اآلٌة بهذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: 
 .(ٙ)«تنزٌل»برفع « تَنزٌُل اْلعَِزٌزِ »ولرئ: 

 
 المرآن

 [ٙ({ ]ٌس :ٙ}ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤُهْم فَُهْم َؼافِلُوَن )
 التفسٌر: 

لتحذر به لوًما لم ٌُْنَذْر آباإهم من لبلن، وهم العرب، فهإالء الموم  -أٌها الرسول-أنزلناه علٌن 
 ساهون عن اإلٌمان واالستمامة على العمل الصالح. 

 -أٌها الرسول-[، أي:" أنزلناه علٌن ٙتعالى:}ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُإُهْم{ ]ٌس :لوله  
 .(2)لتحذر به لوًما لم ٌُْنَذْر آباإهم من لبلن، وهم العرب"

ٌعنً بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من نذٌر من لبله. وذكرهم وحدهم ال  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)بعض النصارى، كما أن ذكر بعض األفراد ال ٌنفً العموم" ٌنفً َمْن عداهم كما زعمه
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هم العرب األمٌون، الذٌن لم ٌزالوا خالٌن من الكتب، عادمٌن الرسل، لد  لال السعدي:" 
عمتهم الجهالة، وؼمرتهم الضبللة، وأضحكوا علٌهم وعلى سفههم عمول العالمٌن، فؤرسل هللا 

هم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من لبل لفً ضبلل مبٌن، إلٌهم رسوال من أنفسهم، ٌزكٌهم وٌعلم
فٌنذر العرب األمٌٌن، ومن لحك بهم من كل أمً، وٌذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، 

 .(ٔ)فنعمة هللا به على العرب خصوصا، وعلى ؼٌرهم عموما"
 وجهان من التفسٌر:[، ٙوفً لوله تعالى:}ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُإُهْم{ ]ٌس : 

ً كما أنذر آباإهم،   . لاله ٌعنً: من كانوا لبل لرٌشأحدهما : أنه عام، ومعناه: لتنذر لوما
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)عكرمة

 .(ٗ)عن عكرمة فً هذه اآلٌة :"}ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُإُهْم{، لال: لد أنذروا" 
، فدخول الفاء فً هذا المعنى «ما أنذره آبآإهم فهم ؼافلون»لال بعضهم:  لال األخفش:" 

 .(٘)"-وهللا أعلم  -كؤنه ال ٌجوز 
، واختاره (ٙ)ولم ٌنذر آباإهم من لبلهم ، حكاه لتادة -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنهم لرٌش أنذروا بنبوة دمحم 

 .(1)، والزجاج(2)األخفش
ٌمول بعضهم: لم ٌؤتهم نذٌر لبلن ، وٌمول بعضهم: }ما أنذر آباإهم{، ٌمول:  لال لتادة:" 

 .(5)مثل الذي أنذر آباإهم"
 .(ٓٔ)"أي: لوم لم ٌنذر آباإهم، ألنهم كانوا فً الفترة لال األخفش:" 
وهذا  -جحدا « ما»وجاء فً التفسٌر: لتنذر لوما لم ٌنذر آباإهم، فٌكون  لال الزجاج:" 

االختٌار؛ ألن لوله }فهم ؼافلون{ دلٌل على معنى لم ٌنذر آباإهم وإذا كان لد أنذر  -وهللا أعلم  -
ٌْنَاُهْم ِمنْ  ُكتٍُب  آباإهم فهم ؼافلون ففٌه بعد، ولكنه لد جاء فً التفسٌر. ودلٌل النفً لوله: }َوَما آتَ

ٌِْهْم لَْبلََن ِمْن نَِذٌٍر{ ]سبؤ :  [، ولوكان آباإهم منذرٌن لكانوا منذرٌن ٌَْٗٗدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا إِلَ
 .(ٔٔ)وهللا أعلم" –دارسٌن لكتب 

[، أي:" فهإالء الموم ساهون عن اإلٌمان واالستمامة ٙلوله تعالى:}فَُهْم َؼافِلُوَن{ ]ٌس : 
 .(ٕٔ)على العمل الصالح"

ٌمول: فهم ؼافلون عما هللا فاعل: بؤعدابه المشركٌن به، من إحبلل نممته،  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)وسطوته بهم"
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 المرآن
ًَ إِلَى اأْلَْذلَاِن 4}لَمَْد َحكَّ اْلمَْوُل َعلَى أَْكثَِرِهْم فَُهْم اَل ٌُْؤِمنُوَن ) ( إِنَّا َجعَْلنَا فًِ أَْعنَالِِهْم أَْؼاَلاًل فَِه

 [6-4({ ]ٌس :6فَُهْم ُمْمَمُحوَن )
 التفسٌر: 

لمد وجب العذاب على أكثر هإالء الكافرٌن، بعد أن ُعِرض علٌهم الحك فرفضوه، فهم ال 
ٌصدلون باهلل وال برسوله، وال ٌعملون بشرعه. إنا جعلنا هإالء الكفار الذٌن ُعرض علٌهم الحك 

وا على الكفر وعدم اإلٌمان، كمن ُجِعل فً أعنالهم أؼبلل، فجمعت أٌدٌهم مع  فردُّوه، وأصرُّ
أعنالهم تحت أذلانهم، فاضطروا إلى رفع رإوسهم إلى السماء، فهم مؽلولون عن كل خٌر، ال 

 ٌبصرون الحك وال ٌهتدون إلٌه.
[، أي:" لمد وجب 2لوله تعالى:}لَمَْد َحكَّ اْلمَْوُل َعلَى أَْكثَِرِهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌس :  

عذاب على أكثر هإالء الكافرٌن، بعد أن ُعِرض علٌهم الحك فرفضوه، فهم ال ٌصدلون باهلل ال
 .(ٔ)وال برسوله، وال ٌعملون بشرعه"

لمد وجب العماب على أكثرهم، ألن هللا لد حتم علٌهم فً أم الكتاب أنهم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ال ٌإمنون باهلل، وال ٌصدلون رسوله"

ًَ إِلَى اأْلَْذلَاِن فَُهْم ُمْمَمُحوَن{ ]ٌس :  لوله تعالى:}إِنَّا   [، 1َجعَْلنَا فًِ أَْعنَالِِهْم أَْؼبَلاًل فَِه
وا على الكفر وعدم  أي:" إنا جعلنا هإالء الكفار الذٌن ُعرض علٌهم الحك فردُّوه، وأصرُّ

طروا إلى اإلٌمان، كمن ُجِعل فً أعنالهم أؼبلل، فجمعت أٌدٌهم مع أعنالهم تحت أذلانهم، فاض
 .(ٖ)رفع رإوسهم إلى السماء، فهم مؽلولون عن كل خٌر، ال ٌبصرون الحك وال ٌهتدون إلٌه"

إنا جعلنا أٌمان هإالء الكفار مؽلولة إلى أعنالهم باألؼبلل، فبل  لال الطبري:ٌمول:" 
هو الممنع، وهو أن ٌحدر الذلن حتى «: الممَمح»تُبسط بشًء من الخٌرات.. }فَُهْم ُمْمَمُحوَن{ و

ٌصٌر فً الصدر، ثم ٌرفع رأسه فً لول بعض أهل العلم بكبلم العرب من أهل البصرة، وفً 
 .(ٗ)ؽاض بصره بعد رفع رأسه"لول بعض الكوفٌٌن: هو ال

ٌمول تعالى : إنا جعلنا هإالء المحتوم علٌهم بالشماء نسبتهم إلى  لال ابن كثٌر:" 
الوصول إلى الهدى كنسبة من ُجعل فً عنمه ؼل ، فَجَمع ٌدٌه مع عنمه تحت ذلنه ، فارتفع 

 .(٘)رأُسه ، فصار ممَمحا"
ًَ إِلَى األْذلَاِن فَُهْم ُمْمَمُحوَن{، عن ابن عباس، لوله: "}إِنَّا َجعَْلنَا فًِ   أَْعنَالِِهْم أَْؼبلال فَِه

لال: هو كمول هللا: }َوال تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إِلَى ُعنُِمَن{، ٌعنً: بذلن أن أٌدٌهم موثمة إلى أعنالهم، 
 .(ٙ)ال ٌستطٌعون أن ٌبسطوها بخٌر"

رافعو رءوسهم، وأٌدٌهم موضوعة على عن مجاهد، لوله: "}فَُهْم ُمْمَمُحوَن{، لال:  
 .(2)أفواههم"
 .(1)لال لتادة:" أي: فهم مؽلولون عن كل خٌر" 
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 المرآن
ٌْنَاُهْم فَُهْم اَل ٌُْبِصُروَن ) ٌِْدٌِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْؼَش ٌِْن أَ  [6({ ]ٌس :6}َوَجعَْلنَا ِمْن بَ

 التفسٌر: 
سدًّا ومن ورابهم سدًّا، فهم بمنزلة من ُسدَّ طرٌمه من بٌن ٌدٌه ومن وجعلنا من أمام الكافرٌن 

خلفه، فؤعمٌنا أبصارهم؛ بسبب كفرهم واستكبارهم، فهم ال ٌبصرون رشًدا، وال ٌهتدون. وكل 
 من لابل دعوة اإلسبلم باإلعراض والعناد، فهو حمٌك بهذا العماب.

 سبب النزول:
أٌت محمًدا ألفعلن وألفعلن، فؤنزلت: }إِنَّا َجعَْلنَا عن عكرمة لال: "لال أبو جهل: لبن ر 

فًِ أَْعنَالِِهْم أَْؼبلال{ .. إلى لوله: }فَُهْم ال ٌُْبِصُروَن{، لال: فكانوا ٌمولون: هذا دمحم، فٌمول أٌن 
 .(ٔ)هو، أٌن هو؟ ال ٌبصره"

ٌِْدٌِهْم َسدًّا َوِمْن   ٌِْن أَ [، أي:" وجعلنا من أمام 5َخْلِفِهْم َسدًّا{ ]ٌس :لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا ِمْن بَ
 .(ٕ)الكافرٌن سدًّا ومن ورابهم سدًّا، فهم بمنزلة من ُسدَّ طرٌمه من بٌن ٌدٌه ومن خلفه"

وجعلنا من بٌن أٌدي هإالء المشركٌن سدًّا، وهو الحاجز بٌن  لال الطبري: ٌمول:" 
ْعَمُهوَن، وال ٌبصرون رشًدا، وال ٌتنبهون الشٌبٌن، والمعنى: أنه زٌن لهم سوء أعمالهم فهم ٌَ 

 .(ٖ)حمًّا"
أي: حاجزا ٌحجزهم عن اإلٌمان، }فَُهْم ال ٌُْبِصُروَن{ لد ؼمرهم الجهل  لال السعدي:" 

 .(ٗ)والشماء من جمٌع جوانبهم، فلم تفد فٌهم النذارة"
ٌِْدٌِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم   ٌِْن أَ َسدًّا{، لال: عن الحك فهم عن مجاهد، لوله: "}ِمْن بَ

 .(٘)ٌترددون"
ٌِْدٌِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا{، لال: ضبلالت"  ٌِْن أَ  .(ٙ)عن لتادة: "}َوَجعَْلنَا ِمْن بَ
لال ابن زٌد:" جعل هذا سدًّا بٌنهم وبٌن اإلسبلم واإلٌمان، فهم ال ٌخلصون إلٌه، ولرأ  

ٌِْهْم  ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال }َوَسَواٌء َعلَ أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم ال ٌُْإِمنُوَن{ ولرأ }إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
 .(2)ٌُْإِمنُوَن{... اآلٌة كلها، ولال: من منعه هللا ال ٌستطٌع"

ٌْنَاُهْم فَُهْم اَل ٌُْبِصُروَن{ ]ٌس : بصارهم؛ بسبب [، أي:" فؤعمٌنا أ5لوله تعالى:}فَؤَْؼَش
 .(1)كفرهم واستكبارهم، فهم ال ٌبصرون رشًدا، وال ٌهتدون"

ٌمول: فؤؼشٌنا أبصار هإالء، أي: جعلنا علٌها ؼشاوة؛ فهم ال ٌبصرون  لال الطبري:" 
 .(5)هدى وال ٌنتفعون به"

}فؤؼشٌناهم{ من التؽشٌة والتؽطٌة، أي: أعمٌناهم، }فهم ال ٌبصرون{  لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)طرٌك الحك"
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أي : أؼشٌنا أبصارهم عن الحك ، } فَُهْم ال ٌُْبِصُروَن{، أي : ال ٌنتفعون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)بخٌر وال ٌهتدون إلٌه"

ٌْنَاُهْم فَُهْم ال ٌُْبِصُروَن{، هدى، وال    .(ٕ)ٌنتفعون به" عن لتادة: "}فَؤَْؼَش
ٌْنَاُهْم فَُهْم ال ٌُْبِصُرونَ "»ُروي عن ابن عباس أنه كان ٌمرأ ذلن: و  بالعٌن، « فَؤَْعَش

 .(ٖ)بمعنى: أعشٌناهم عنه، وذلن أن العََشا هو أن ٌمشً باللٌل وال ٌبصر"
ذلن فجعل هللا:  ابتمر ناس من لرٌش بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص لٌسطوا علٌه فجاإا ٌرٌدون لال السدي:" 

}من بٌن أٌدٌهم سدا{، لال: ظلمة، }ومن خلفهم سدا{، لال: ظلمة }فؤؼشٌناهم فهم ال ٌبصرون{، 
 .(ٗ)لال: فلم ٌبصروا النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

لال دمحم بن كعب المرظً: "اجتمع لرٌش. وفٌهم أبو جهل على باب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا  
ا ٌزعم أنكم إن باٌعتموه على أمره كنتم ملون العرب والعجم، وبعثتم من بعد على بابه: إن دمحم

موتكم، فجعلت لكم نار تحرلون فٌها، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ حفنة من تراب فً ٌده لال: 
 نعم. ألول ذلن، وأنت أحدهم، وأخذ هللا على أبصارهم فبل ٌرونه فجعل ٌنثر ذلن التراب على»

ٌْنَاُهْم فَُهْم ال ، إلى لوله: }} ٌس * َواْلمُْرآِن اْلَحِكٌِم {رإوسهم، وهو ٌتلو هذه اآلٌات:  فَؤَْؼَش
، حتى فرغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من هإالء اآلٌات، فلم ٌبك رجل إال وضع على رأسه ٌُْبِصُروَن {

الوا: لمد كان صدلنا الذي ترابا، فوضع كل رجل منهم ٌده على رأسه، وإذا علٌه تراب فم
 .(٘)«حدثنا

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لول أبً جهل فمال : "وأنا ألول ذلن : إن لهم منً لال ابن إسحاق:"  ولد بلػ النب
 .(ٙ)لذبحا ، وإنه أحدهم"

 
 المرآن

ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل ٌُْؤِمنُوَن )  [ٓٔ:({ ]ٌس ٓٔ}َوَسَواٌء َعلَ
 التفسٌر: 

لون  -أٌها الرسول-ٌستوي عند هإالء الكفار المعاندٌن تحذٌرن لهم  وعدم تحذٌرن، فهم ال ٌصّدِ
 وال ٌعملون.

ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم{ ]ٌس :  [، أي:" ٌستوي عند هإالء ٓٔلوله تعالى:}َوَسَواٌء َعلَ
 .(2)وعدم تحذٌرن" -رسولأٌها ال-الكفار المعاندٌن تحذٌرن لهم 

وسواء ٌا دمحم على هإالء الذٌن حك علٌهم المول، أي: األمرٌن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(1)كان منن إلٌهم؛ اإلنذار، أو ترن اإلنذار"

ألن من خٌَّم على عمله ظبلم الضبلل، وعشعشت فً لبله شهوات  لال الصابونً:" 
 .(5)الطؽٌان، ال تنفعه الموارع والزواجر"

لون وال ٌعملون"ٓٔلوله تعالى:}اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌس :  .(ٔ)[، أي:" فهم ال ٌصّدِ
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 .(ٕ)فإنهم ال ٌإمنون؛ ألن هللا لد حكم علٌهم بذلن" لال الطبري: ٌمول:" 
أي : لد ختم هللا علٌهم بالضبللة ، فما ٌفٌد فٌهم اإلنذار وال ٌتؤثرون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)به"
 .(ٗ)هذا فً ألوام بؤعٌانهم، ولد مضوا ولم ٌإمنوا على ما لال هللا تعالى" لال السمعانً:" 
 .(٘)وكٌؾ ٌإمن من طبع على للبه، ورأى الحك باطبل والباطل حما؟!" لال السعدي:" 

 
 المرآن

ْرهُ بَِمْؽِفَرٍة  ٌِْب فَبَّشِ ْحَمَن بِاْلؽَ ًَ الرَّ ْكَر َوَخِش  [ٔٔ({ ]ٌس :َٔٔوأَْجٍر َكِرٌٍم )}إِنََّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ
 التفسٌر: 

إنما ٌنفع تحذٌرن َمن آمن بالمرآن، واتبع ما فٌه من أحكام هللا، وخاؾ الرحمن، حٌث ال ٌراه 
ره بمؽفرة من هللا لذنوبه، وثواب منه فً اآلخرة على أعماله الصالحة، وهو  أحد إال هللا، فبّشِ

 دخوله الجنة.
ْكَر{ ]ٌس :لوله تعالى:}إِنََّما   [، أي:" إنما ٌنفع تحذٌرن َمن آمن ٔٔتُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ

 .(ٙ)بالمرآن، واتبع ما فٌه من أحكام هللا"
إنما ٌنفع إنذارن ٌا دمحم من آمن بالمرآن، واتبع ما فٌه من أحكام  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)هللا"
 .(1)أي: استمع الذكر، وهو المرآن، واتبع ما فٌه" لال السمعانً:" 
أي : إنما ٌنتفع بإنذارن المإمنون الذٌن ٌتبعون الذكر ، وهو المرآن  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)العظٌم"
 .(ٓٔ)واتباع الذكر: اتباع المرآن" لال لتادة:" 
ٌِْب{ ]ٌس :  ْحَمَن بِاْلؽَ ًَ الرَّ الرحمن، حٌث ال ٌراه [، أي:" وخاؾ ٔٔلوله تعالى:}َوَخِش

 .(ٔٔ)أحد إال هللا"
 .(ٕٔ)خشً عذاب هللا وناره" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)أي: خاؾ الرحمن بالؽٌب" لال السمعانً:" 
ٌمول: وخاؾ هللا حٌن ٌؽٌب عن أبصار الناظرٌن، ال المنافك الذي  لال الطبري: " 

 .(ٔ)لد طبع هللا على للبه" ٌستخؾ بدٌن هللا إذا خبل وٌظهر اإلٌمان فً المؤل وال المشرن الذي
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أي : حٌث ال ٌراه أحد إال هللا ، ٌعلم أن هللا مطلع علٌه ، وعالم بما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌفعله"

}وخشً الرحمن{، أي: المتصؾ بالرحمة، مع أن الرحمة لد تعود إلى  لال أبو حٌان:" 
الرجاء، لكنه مع برحمته هو ٌخشاه خوفا من أن ٌسلبه ما أنعم به علٌه بالؽٌب، أي بالخلوة عند 

 .(ٖ)اإلنسان عن ؼٌوب البشر" معٌب
أي: من اتصؾ بهذٌن األمرٌن، المصد الحسن فً طلب الحك، وخشٌة  لال السعدي:" 

 .(ٗ)هللا تعالى، فهم الذٌن ٌنتفعون برسالتن، وٌزكون بتعلٌمن"
ْرهُ بَِمْؽِفَرةٍ َوأَْجٍر َكِرٌٍم{ ]ٌس :  ره بمؽفرة من هللا لذنوبه، ٔٔلوله تعالى:}فَبَّشِ [، أي:" فبّشِ

 .(٘)حة، وهو دخوله الجنة"وثواب منه فً اآلخرة على أعماله الصال
ٌمول: فبشر ٌا دمحم هذا الذي اتبع الذكر وخشً الرحمن بالؽٌب بمؽفرة  لال الطبري: " 

 .(ٙ)من هللا لذنوبه، وثواب منه له فً اآلخرة كرٌم، وذلن أن ٌعطٌه على عمله ذلن الجنة"
ْرهُ بَِمْؽِفَرةٍ { أي : لذنوبه ، } َوأَْجرٍ  لال ابن كثٌر:"  َكِرٌٍم { أي : كبٌر واسع حسن  } فَبَّشِ

ٌِْب لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر { ]الملن :   .(2)["ٕٔجمٌل ، كما لال : } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ
ْرهُ بَِمْؽِفَرةٍ َوأَْجٍر َكِرٌٍم{ عن لتادة:"   .(1)، لال: الجنة"}فَبَّشِ

 
 المرآن

ٌْنَاهُ فًِ إَِماٍم ُمبٌٍِن ) }إِنَّا نَْحُن نُْحًِ  ٍء أَْحَص ًْ ({ ٕٔاْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم َوُكلَّ َش
 [ٕٔ]ٌس :

 التفسٌر: 
إنا نحن نحًٌ األموات جمٌعًا ببعثهم ٌوم المٌامة، ونكتب ما عملوا من الخٌر والشر، وآثارهم 

ن خٌر، كالولد الصالح، والعلم النافع، والصدلة التً كانوا سببًا فٌها فً حٌاتهم وبعد مماتهم م
الجارٌة، ومن شر، كالشرن والعصٌان، وكلَّ شًء أحصٌناه فً كتاب واضح هو أمُّ الكتب، 

 وإلٌه مرجعها، وهو اللوح المحفوظ. 
 سبب النزول:

ٌْهِ    عن أبً سعٌد الخدري، لال: "شكت بنو َسِلمة بُعد منازلهم إلى النبً َصلَّى هللا َعلَ
َعلٌَُكْم َمنَاِزلَُكم تُْكتَُب »َوَسلَّم فنزلت: }إِنَّا نَْحُن نُْحًٌِ اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم{، فمال: 

 .(5)«"آثاُركم
كانت منازل األنصار متباعدة من المسجد، فؤرادوا أن ٌنتملوا إلى  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)المسجد فنزلت: }َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم{، فمالوا: نثبت فً مكاننا"
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[، أي:" إنا نحن نحًٌ األموات جمٌعًا ٕٔلوله تعالى:}إِنَّا نَْحُن نُْحًِ اْلَمْوتَى{ ]ٌس : 
 .(ٔ)ببعثهم ٌوم المٌامة"

 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره }إِنَّا نَْحُن نُْحًٌِ اْلَمْوتَى{ من خلمنا" لال الطبري:" 
 .(ٖ)أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازٌهم على األعمال" لال السعدي:" 
 .(ٗ)أي: فً اآلخرة، وٌمال: ٌحًٌ الملوب المٌتة بنور اإلٌمان" لال السمعانً:" 
أي : ٌوم المٌامة ، وفٌه إشارة إلى أن هللا تعالى ٌحًٌ للب َمْن ٌشاء من  لال ابن كثٌر:" 

الكفار الذٌن لد ماتت للوبهم بالضبللة، فٌهدٌهم بعد ذلن إلى الحك ، كما لال تعالى بعد ذكر 
َ ٌُْحًٌِ األْرَض بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآلٌَا ِت لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{ ]الحدٌد : لسوة الملوب:}اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ٔ2"](٘). 
[، أي:" ونكتب ما عملوا من الخٌر ٕٔلوله تعالى:}َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم{ ]ٌس : 

والشر، وآثارهم التً كانوا سببًا فٌها فً حٌاتهم وبعد مماتهم من خٌر، كالولد الصالح، والعلم 
 .(ٙ)شر، كالشرن والعصٌان"النافع، والصدلة الجارٌة، ومن 

}َونَْكتُُب َما لَدَُّموا{ فً الدنٌا من خٌر وشر، وصالح األعمال  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)وسٌبها، وآثار خطاهم بؤرجلهم"

 [، وجهان من التفسٌر:ٕٔلوله تعالى:}َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم{ ]ٌس :وفً  
من خٌر أو شر، }وآثارهم{: ما أثروا من سنة حسنة أو سٌبة  أحدهما : }ما لدموا{: هو ما عملوا

 .(1)ٌعمل بها بعدهم ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(5)سنوا من سنة فعملوا بها من بعد موتهم" لال سعٌد:" 
 .(ٓٔ)ما لدموا من خٌر وآثارهم لال: ما أورثوا من الضبللة" ولال مجاهد:" 
له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من سن فى اإلسبلم سنة حسنة ف»وفً الحدٌث: 

من ؼٌر أن ٌنمص من أجورهم شٌبا ومن سن فى اإلسبلم سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من 
 .(ٔٔ)«عمل بها من بعده من ؼٌر أن ٌنمص من أوزارهم شٌبا

 .(ٕٔ)الثانً : }ما لدموا{: أعمالهم، }وآثارهم{: خطاهم إلى المساجد ، لاله مجاهد
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"}َوآثَاَرُهْم{، لال: خطاهم ، (ٔ)"}َما لَدَُّموا{، لال: أعمالهم"عن مجاهد، لوله:  
 .(ٕ)بؤرجلهم"
 .(ٖ)عن الحسن: "}وآثارهم{، لال: خطاهم" 
 .(ٗ)هذا فً الخطو ٌوم الجمعة" لال أنس:" 
 .(٘)عن لتادة، لوله: "}إِنَّا نَْحُن نُْحًٌِ اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما لَدَُّموا{، من عمل" 
 .(ٙ)زٌد، فً لوله :"}َونَْكتُُب َما لَدَُّموا{، لال: ما عملوا"لال ابن  
لو كان مؽفبل شٌبا من أثر ابن آدم الؼفل هذا األثر التً تعفها الرٌاح، ولكن  لال لتادة:" 

أحصر على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا األثر فٌما هو فً طاعة هللا أو معصٌته 
 .(2)ره فً طاعة هللا، فلٌفعل"فمن استطاع منكم أن ٌكتب أث

كانت األنصار بعٌده منازلهم من المسجد، فؤرادوا أن ٌنتملوا، لال:  لال ابن عباس:" 
 .(1)فنزلت: }َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوآثَاَرُهْم{، فثبتوا"

ٌِْه َوَسلَّم:  لال جابر:"  أراد بنو َسِلمة لرب المسجد، لال: فمال لهم رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
 .(5)«"ٌَا بَنًِ َسِلَمةَ ِدٌَاَرُكْم إنَّها تُْكتَْب آثَاُرُكمْ »

أراد بنو سلمة أن ٌتحولوا إلى لرب المسجد، لال: والبماع خالٌة،  وفً رواٌة لال جابر:" 
ٌِْه َوَسلَّم، فمال: فبلػ ذلن النبً َصلَّى هللا ، لال: «ٌَا بَنًِ َسِلَمةَ ِدٌَاَرُكْم إنَّها تُْكتَْب آثَاُرُكمْ » َعلَ

 .(ٓٔ)فؤلاموا ولالوا: ما ٌسرنا أنا كنا تحولنا"
عن الحسن:" أن بنً َسِلمة كانت دورهم لاصٌة عن المسجد، فهموا أن ٌتحولوا لرب  

ٌِْه َوَسلَّم: المسجد، فٌشهدون الصبلة مع النبً َصلَّى هللا ٌِْه َوَسلَّم، فمال لهم النبً َصلَّى هللا َعلَ  َعلَ
 .(ٔٔ)"أال تَْحتَِسبون آثاَركم ٌا بنً َسِلمة؟ " فمكثوا فً دٌارهم"

مشٌت مع أنس، فؤسرعت المشً، فؤخذ بٌدي، فمشٌنا ُروٌدا، فلما لضٌنا  لال ثابت:" 
، فمال: ٌا أنس أما شعرت أن اآلثار الصبلة لال أنس: مشٌت مع زٌد بن ثابت، فؤسرعت المشً

 .(ٕٔ)تكتب؟"
وهذا المول)أي المول الثانً( ال تنافً بٌنه وبٌن األول ، بل فً هذا تنبٌه  لال ابن كثٌر:" 

وداللة على ذلن بطرٌك األولى واألحرى ، فإنه إذا كانت هذه اآلثار تُكتَب ، فؤلن تُْكتََب تلن 
 .(ٖٔ)طرٌك األولى ، وهللا أعلم"التً فٌها لُدوة بهم من خٌر أو شر ب
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ٌْنَاهُ فًِ إَِماٍم ُمبٌٍِن{ ]ٌس :  ٍء أَْحَص ًْ [، أي:" وكلَّ شًء أحصٌناه ٕٔلوله تعالى:}َوُكلَّ َش
 .(ٔ)فً كتاب واضح هو أمُّ الكتب، وإلٌه مرجعها، وهو اللوح المحفوظ"

وكل شًء كان أو هو كابن أحصٌناه، فؤثبتناه فً أم الكتاب، وهو  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)اإلمام المبٌن. ولٌل }ُمبٌٌِن{، ألنه ٌبٌن عن حمٌمة جمٌع ما أثبت فٌه"

نَاهُ فًِ إَِماٍم ُمبٌٍِن{ أي:  لال السعدي:"  ٌْ ٍء{ من األعمال والنٌات وؼٌرها }أْحَص ًْ }َوُكلَّ َش
 .(ٖ)كتاب هو أم الكتب وإلٌه مرجع الكتب، التً تكون بؤٌدي المبلبكة، وهو اللوح المحفوظ"

 .(ٗ)عن مجاهد: "}فًِ إَِماٍم ُمبٌٍِن{، لال: فً أم الكتاب" 
 .(٘) فً كتاب"كل شًء محًصى عند هللا لال لتادة:" 
 .(ٙ)أم الكتاب التً عند هللا فٌها األشٌاء كلها هً: اإلمام المبٌن" لال ابن زٌد:" 

 [:ٕٔ-ٔفوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم. -ٔ  تمرٌر النبوة الدمحمٌة وتؤكٌد رسالته َصلَّى هللاُ َعلَ
 بٌان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكرٌم. -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم بعث على فترة من الرسل،  -ٖ وكل أمة ٌنمطع عنها بٌان أن الرسول دمحماً َصلَّى هللاُ َعلَ

اإلنذار تمع فً الؽفلة، وفً هذا دلٌل على وجوب الدعوة والتذكٌر على العلماء باهلل وشرعه؛ 
 إلٌماظ المسلمٌن من ؼفلتهم.

عن اآلخرة وعدم االلتفات إلٌها ٌضعان  بٌان أن حب الدنٌا واإللبال علٌها واإلعراض -ٗ
 اإلنسان بٌن حاجزٌن ال ٌستطٌع تجاوزهما والتخلص منهما.

 بٌان أن الذنوب تمٌد صاحبها وتحول بٌنه وبٌن فعل الخٌر أو لبول الحك. -٘
بٌان أن من سن سنة حسنة أو سٌبة ٌعمل بها بعده ٌجزى بها كما ٌجزى على عمله الذي  -ٙ

 العالل محاسبة نفسه؛ لٌكون لدوة فً الخٌر فً حٌاته وبعد مماته. فعلى باشره بٌده،
تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر وأن كل شًء فً كتاب الممادٌر المعبر عنه باإلمام. ومعنى  -2
 ، أي: أن ما كتب فٌه بٌن واضح ال ٌجهل منه شًء.«المبٌن»

 المرآن
ٌِْن فََكذَّبُوُهَما ٖٔإِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن )}َواْضِرْب لَُهْم َمثاًَل أَْصَحاَب اْلمَْرٌَِة  ٌِْهُم اثْنَ ( إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَ

ٌُْكْم ُمْرَسلُوَن ) ْزنَا بِثَاِلٍث فَمَالُوا إِنَّا إِلَ  [ٗٔ({ ]ٌس :ٗٔفَعَزَّ
 التفسٌر: 

ٌن لدعوتن مثبل ٌعتبرون به، وهو لصة أهل  -أٌها الرسول-واضرب  لمشركً لومن الراّدِ
مرٌة، حٌن ذهب إلٌهم المرسلون، إذ أرسلنا إلٌهم رسولٌن لدعوتهم إلى اإلٌمان باهلل وترن ال

عبادة ؼٌره، فكذَّب أهل المرٌة الرسولٌن، فموٌناهما برسول ثالث، فمال الثبلثة ألهل المرٌة: إنا 
 مرسلون. -أٌها الموم-إلٌكم 

[، أي:" ْٖٔرٌَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}َواْضِرْب لَُهْم َمثبًَل أَْصَحاَب اْلمَ  
ٌن لدعوتن مثبل ٌعتبرون به، وهو لصة أهل  -أٌها الرسول-واضرب  لمشركً لومن الراّدِ

 .(2)المرٌة، حٌن ذهب إلٌهم المرسلون"
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ذُكر -ٌمول تعالى ذكره: ومثل ٌا دمحم لمشركً لومن مثبل أصحاب المرٌة لال الطبري:" 
 .(ٔ)}إِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن{" -ةأنها أنطاكٌ

لمومن الذٌن كذبون } َمثبَل أَْصَحاَب  -ٌا دمحم  -ٌمول تعالى : واضرب  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)اْلمَْرٌَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن {"

 .(ٖ)أى: اذكر لهم لصة عجٌبة لصة أصحاب المرٌة" لال الزمخشري:" 
شبها ألهل مكة فً الهبلن  -ٌا دمحم -}واضرب لهم مثبل{: وصؾ لهم لال مماتل:" 

 .(ٗ)}أصحاب المرٌة{: أنطاكٌة، }إذ جاءها المرسلون{"
اختلؾ أهل العلم فً هإالء الرسل، وفٌمن كان أرسلهم إلى أصحاب المرٌة على و 

 لولٌن:
، ووهب بن (ٙ)األحبار، وكعب (٘)لاله ابن عباسأحدهما: نهم كانوا رسبل أرسلهم هللا إلٌهم. 

 .(2)منبه
ابن إسحاق، فٌما بلؽه، عن ابن عباس، وعن كعب األحبار، وعن وهب بن منبه، عن  

لال: "كان بمدٌنة أنطاكٌة، فرعون من الفراعنة ٌمال له أبطٌحس بن أبطٌحس ٌعبد األصنام، 
وإلى أهل  صاحب شرن، فبعث هللا المرسلٌن، وهم ثبلثة: صادق، ومصدوق، وسلوم، فمدم إلٌه

مدٌنته منهم اثنان فكذبوهما، ثم عزز هللا بثالث، فلما دعته الرسل ونادته بؤمر هللا، وصدعت 
بالذي أمرت به، وعابت دٌنه، وما هم علٌه، لال لهم )إِنَّا تََطٌَّْرنَا بُِكْم لَبِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم 

 . (1)َولٌَََمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَِلٌم{"
، واختاره (5)كانوا رسل عٌسى ابن مرٌم، وعٌسى الذي أرسلهم إلٌهم. لاله لتادةأنهم الثانً: 

 .(ٓٔ)الزمخشري
مدٌنة -ذُكر لنا أن عٌسى ابن مرٌم بعث رجلٌن من الحوارٌٌن إلى أنطاكٌة  لال لتادة:" 

ٌُْكْم ُمْرَسلُوَن{" -بالروم  .(ٔٔ)فكذبوهما فؤعزهما بثالث }فَمَالُوا إِنَّا إِلَ
إنما بعثهم بؤمره عز  -علٌه السبلم-وإنما أضاؾ اإلرسال إلٌه ألن عٌسى  لال الثعلبً:" 

 .(ٕٔ)فمالوا جمٌعا ألهل أنطاكٌة: }إنا إلٌكم مرسلون{"وجل، وكانوا فً جملة الرسل، 
 .(ٖٔ)عن عكرمة: "}َواْضِرْب لَُهْم َمثبَل أَْصَحاَب اْلمَْرٌَِة{، لال: أنطاكٌة" 
 .(ٗٔ)عن برٌدة: }أَْصَحاَب اْلمَْرٌَِة{، لال: أنطاكٌة" 
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 .(ٔ)هذه المرٌة هً أنطاكٌة من لول جمٌع المفسرٌن" لال الماوردي:" 
الملن ٌعنً ابن عمٌر لال: "لال عروة بن مسعود الثمفً للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ابعثنً إلى عن عبد  

فانطلك فمر على البلت والعزى ال « انطلك»لومً أدعوهم إلى اإلسبلم، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
ت، أسلموا عزى، أسلموا تسلموا. ٌا معشر األحبلؾ، إن العزى ال عزى، وإن البلت ال ال

هذا »تسلموا لال ذلن ثبلث مرات، فرماه رجل فؤصاب أكحله فمتله فبلػ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
 .(ٕ)مثله كمثل صاحب ٌس لال ٌا لٌت لومً ٌعلمون بما ؼفر لً ربً وجعلنً من المكرمٌن"

أهلها،  لال الزمخشري:" المرٌة: أنطاكٌة. والمرسلون رسل عٌسى علٌه السبلم إلى 
بعثهم دعاة إلى الحك وكانوا عبدة أوثان. أرسل إلٌهم اثنٌن، فلما لربا من المدٌنة رأٌا شٌخا 
ٌرعى ؼنٌمات له وهو حبٌب النجار صاحب ٌس، فسؤلهما فؤخبراه، فمال: أمعكما آٌة؟ فماال: 
 نشفى المرٌض ونبرئ األكمه واألبرص، وكان له ولد مرٌض من سنتٌن فمسحاه، فمام، فآمن
حبٌب وفشا الخبر، فشفى على أٌدٌهما خلك كثٌر، ورلى حدٌثهما إلى الملن ولال لهما: ألنا إله 
سوى آلهتنا؟ لاال: نعم من أوجدن وآلهتن، فمال: حتى أنظر فً أمركما، فتبعهما الناس 
وضربوهما. ولٌل: حبسا، ثم بعث عٌسى علٌه السبلم شمعون، فدخل متنكرا وعاشر حاشٌة 

تؤنسوا به، ورفعوا خبره إلى الملن فؤنس به، فمال له ذات ٌوم: بلؽنً أنن حبست الملن حتى اس
رجلٌن فهل سمعت ما ٌموالنه؟ فمال: ال، حال الؽضب بٌنً وبٌن ذلن، فدعاهما، فمال شمعون: 
من أرسلكما؟ لاال: هللا الذي خلك كل شًء ولٌس له شرٌن، فمال: صفاه وأوجزا. لاال: ٌفعل ما 

ٌرٌد. لال: وما آٌتكما؟ لاال: ما ٌتمنى الملن، فدعا بؽبلم مطموس العٌنٌن، فدعوا  ٌشاء وٌحكم ما
هللا حتى انشك له بصر، وأخذا بندلتٌن فوضعاهما فً حدلتٌه فكانتا مملتٌن ٌنظر بهما، فمال له 
شمعون: أرأٌت لو سؤلت إلهن حتى ٌصنع مثل هذا فٌكون لن وله الشرؾ. لال: لٌس لً عنن 

ا ال ٌبصر وال ٌسمع وال ٌضر وال ٌنفع، وكان شمعون ٌدخل معهم على الصنم سر، إن إلهن
 فٌصلى وٌتضرع وٌحسبون أنه منهم، ثم لال:

إن لدر إلهكما على إحٌاء مٌت آمنا به، فدعوا بؽبلم مات من سبعة أٌام فمام ولال: إنى أدخلت 
فتحت أبواب السماء فرأٌت شابا فً سبعة أودٌة من النار، وأنا أحذركم ما أنتم فٌه فآمنوا، ولال: 

حسن الوجه ٌشفع لهإالء الثبلثة، لال الملن: ومن هم؟ لال شمعون، وهذان، فتعجب الملن. فلما 
رأى شمعون أن لوله لد أثر فٌه نصحه فآمن وآمن معه لوم، ومن لم ٌإمن صاح علٌهم جبرٌل 

 .(ٖ)علٌه السبلم صٌحة فهلكوا"
ٌِْن فََكذَّبُوُهَما{ ]ٌس :لوله تعالى:}إِْذ أَْرَسْلنَا إِ   ٌِْهُم اثْنَ [، أي:" إذ أرسلنا إلٌهم رسولٌن ٗٔلَ

 .(ٗ)لدعوتهم إلى اإلٌمان باهلل وترن عبادة ؼٌره، فكذَّب أهل المرٌة الرسولٌن"
 .(٘)حٌن أرسلنا إلٌهم اثنٌن ٌدعوانهم إلى هللا فكذبوهما" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)أي : بادروهما بالتكذٌب" لال ابن كثٌر:" 

 واختلؾ أهل التفسٌر فً اسمً الرسولٌن على ألوال:
 .(2)أحدها : أنهما: شمعون وٌوحنا ، لاله شعٌب الجبابً

 .(ٖ)، ووهب بن منبه(ٕ)، وكعب األحبار(ٔ)الثانً : صادق وصدوق ، لاله ابن عباس
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 . (ٗ). لاله وهب أٌضاٌحٌى وبولس الثالث :
 .(٘). لاله مماتلوٌونستومان الرابع: 

 .(ٙ)الخامس : سمعان وٌحٌى ، حكاه الماوردي عن النماش
ْزنَا بِثَاِلٍث{ ]ٌس :   .(2)[، أي:" فموٌناهما برسول ثالث"ٗٔلوله تعالى:}فَعَزَّ
 .(1)فكذبوهما فشددناهما بثالث، ولوٌناهما به" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)أي : لوٌناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث " لال ابن كثٌر:" 
ْزنَا بِثَاِلٍث{ ]ٌس :   [، ثبلثة وجوه:ٗٔوفً لوله تعالى:}فَعَزَّ

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)أحدها : فشددنا ، لاله مجاهد
لكً تكون علٌهم الحجة أشد، فؤتوا أهل المرٌة فدعوهم إلى هللا وحده  لال أبو العالٌة:" 

 .(ٕٔ)كذبوهم"وعبادته ال شرٌن له، ف
ٌمول: شّددنا أمرهما بما علمهما األول شمعون. وكانوا أرسلوا إلى  لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)أنطاكٌة"

 .(ٗٔ)الثانً : لوٌنا، لاله ابن زٌد
 .(٘ٔ)جعلناهم ثبلثة، لال: ذلن التعزز، لال: والتعزز: الموة" لال ابن زٌد:" 
 :(1ٔ). لال النّمر بن تولب(2ٔ)لتٌبة، وابن (ٙٔ)لوٌنا وشددنا. لاله أبو عبٌدة الثالث :

 كؤّن جمرة أو عّزت لها شبها ... بالجذع ٌوم تبللٌنا بإرمام
 .(ٔ)انتزع"« بزّ »: من لهر سلب وتفسٌر، (5ٔ)لال أبو عبٌدة:"وفى المثل: من عّز بزّ 
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 . (ٕ)لال ابن لتٌبة:"ٌمال: عزز منه؛ أي: لو من للبه. وتعزز لحم النالة: إذ صلب"
 .(ٗ). وحكاه الماوردي عن ابن جرٌج(ٖ)نا، لاله مجاهد فً رواٌة أخرى: فزدالرابع 

 واختلؾ فً اسم الرسول الثالث، على ألوال:
 .(٘)أحدها : بولص. لاله شعٌب

 .(ٙ)الثانً: ٌونس. حكاه الماوردي عن شعٌب
 . (ٓٔ)، ووهب بن منبه(5)، وكعب األحبار(1)، لاله ابن عباس(2)الثالث : سلوم

 .(ٔٔ)شمعون. لاله مماتلالرابع : 
فمال شمعون للملن: أشهد أنهما رسوالن أرسلهما ربن الذي فً السماء،  لال مماتل:" 

فمال الملن لشمعون: أخبرنً بعبلمة ذلن فمال شمعون: إن ربً أمرنً أن أبعث لن ابنتن، 
فذهبوا إلى لبرها، فضرب المبر برجله. فمال: لومً بإذن إلهنا الذي فً السماء، الذي أرسلنا إلى 

على والدن فخرجت الجارٌة من لبرها، فعرفوها فمالت ٌا أهل المرٌة  هذه المرٌة واشهدي لنا
آمنوا بهإالء الرسل، وإنى أشهد أنهم أرسلوا إلٌكم، فإن سلمتم ٌؽفر لكم ربكم، وإن أبٌتم ٌنتمم هللا 
منكم. ثم لالت لشمعون: ردنً إلى مكانً فإن الموم لن ٌإمنوا لكم، فؤخذ شمعون لبضة من 

على رأسها، ثم لال عودي مكانن، فعادت، فلم ٌإمن منهم ؼٌر حبٌب  تراب لبرها فوضعها
النجار، كان من بنً إسرابٌل، وذلن أنه حٌن سمع بالرسل جاء مسرعا فآمن وترن عمله، وكان 

 .(ٕٔ)لبل إٌمانه مشركا"
لال الماوردي:"وكان ملن أنطاكٌة أحد الفراعنة ٌعبد األصنام مع أهلها ، وكانت لهم 

 .(ٖٔ)ٌعبدونها، ذكر النماش أن أسماءها رومس، ولٌل: وارطمٌس"ثبلثة أصنام 
 واختلؾ فً اسم الملن على لولٌن :

 .(ٙٔ)، ووهب بن منبه(٘ٔ)، وكعب األحبار(ٗٔ)أحدهما : أن اسمه: أنطٌخس ، لاله ابن عباس
 .(2ٔ)الثانً : انطرا ، حكاه الماوردي عن شعٌب
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ٌُْكْم ُمْرسَ  [، أي:" فمال الثبلثة ألهل المرٌة: إنا ٗٔلُوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}فَمَالُوا إِنَّا إِلَ
 . (ٔ)مرسلون" -أٌها الموم-إلٌكم 

ٌمول: فمال المرسلون الثبلثة ألصحاب المرٌة: إنَّا إلٌكم أٌها الموم  لال الطبري:" 
مرسلون، بؤن تُْخِلصوا العبادة هلل وحده، ال شرٌن له، وتتبرءوا مما تعبدون من اآللهة 

 .(ٕ)واألصنام"
 

 المرآن
ٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْكِذبُوَن ) ًْ ْحَمُن ِمْن َش  [٘ٔ({ ]ٌس :٘ٔ}لَالُوا َما أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا َوَما أَْنَزَل الرَّ

 التفسٌر: 
-لال أهل المرٌة للمرسلٌن: ما أنتم إال أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شٌبًا من الوحً، وما أنتم 

 إال تكذبون. -الرسلأٌها 
[، أي:" لال أهل المرٌة للمرسلٌن: ما ٘ٔلوله تعالى:}لَالُوا َما أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا{ ]ٌس : 

 .(ٖ)أنتم إال أناس مثلنا"
لال أصحاب المرٌة للثبلثة الذٌن أرسلوا إلٌهم حٌن أخبروهم أنهم أرسلوا  لال الطبري:" 

إلٌهم بما أرسلوا به: ما أنتم أٌها الموم إال أُناس مثلنا، ولو كنتم رسبل كما تمولون، لكنتم 
 .(ٗ)مبلبكة"
ًَ إلٌنا مثلكم؟  لال ابن كثٌر:"  ًَ إلٌكم وأنتم بشر ونحن بشر ، فلم ال أوح أي : فكٌؾ أوح

لو كنتم رسبل لكنتم مبلبكة. وهذه شبه كثٌر من األمم المكذبة، كما أخبر هللا تعالى عنهم فً و
[ ، فاستعجبوا ٙلوله : } َذِلَن بِؤَنَّهُ َكانَْت تَؤْتٌِِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فَمَالُوا أَبََشٌر ٌَْهُدونَنَا { ]التؽابن : 

ا َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا من ذلن وأنكروه. ولوله : } لَالُوا إِ  ْن أَْنتُْم إِال بََشٌر ِمثْلُنَا تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ
[. ولوله حكاٌة عنهم فً لوله : } َولَبِْن أََطْعتُْم بََشًرا ِمثْلَُكْم ٓٔفَؤْتُونَا بُِسْلَطاٍن ُمبٌٍِن { ]إبراهٌم : 
[ ، } َوَما َمنََع النَّاَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى إاِل أَْن لَالُوا ٖٗإِنَُّكْم إِذًا لََخاِسُروَن { ]المإمنون : 

ُ بََشًرا َرُسوال { ؟ ]اإلسراء :   .(٘)["5ٗأَبَعََث َّللاَّ
ٍء{ ]ٌس :  ًْ ْحَمُن ِمْن َش [، أي:" وما أنزل الرحمن شٌبًا من ٘ٔلوله تعالى:}َوَما أَْنَزَل الرَّ
 .(ٙ)الوحً"
ٌمول: لالوا: وما أنزل الرحمن إلٌكم من رسالة وال كتاب وال أمركم فٌنا  ري:"لال الطب 
 .(2)بشًء"

 .(1)إال تكذبون" -أٌها الرسل-[، أي:" وما أنتم ٘ٔلوله تعالى:}إِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن{ ]ٌس : 
 .(1)تكذبون"
 .(5)}إِْن أَْنتُْم إاِل تَْكِذبُوَن{ فً لٌلكم إنكم إلٌنا مرسلون"لال الطبري:" 
 .(ٔ)ما أنتم إال كاذبون فٌما تزعمون" لال البؽوي:أي:" 
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 المرآن

ٌُْكْم لَُمْرَسلُوَن ) ٌْنَا إاِلَّ اْلباََلُغ اْلُمبٌُِن )ٙٔ}لَالُوا َربُّنَا ٌَْعلَُم إِنَّا إِلَ  [4ٔ-ٙٔ({ ]ٌس :4ٔ( َوَما َعلَ
 التفسٌر: 

إلٌكم لمرسلون، وما علٌنا إال تبلٌػ الرسالة لال المرسلون مإكدٌن: ربُّنا الذي أرسلنا ٌعلم إنا 
 بوضوح، وال نملن هداٌتكم، فالهداٌة بٌد هللا وحده.

ٌُْكْم لَُمْرَسلُوَن{ ]ٌس :   [، أي:" لال المرسلون ٙٔلوله تعالى:}لَالُوا َربُّنَا ٌَْعلَُم إِنَّا إِلَ
 .(ٕ)مإكدٌن: ربُّنا الذي أرسلنا ٌعلم إنا إلٌكم لمرسلون"

ٌمول: لال الرسل: ربنا ٌعلم إنَّا إلٌكم لمرسلون فٌما دعوناكم إلٌه، وإنَّا  بري:"لال الط 
 .(ٖ)لصادلون"

أي : أجابتهم رسلهم الثبلثة لابلٌن : هللا ٌعلم أنا رسله إلٌكم ، ولو كنا  لال ابن كثٌر:" 
َكَذبة علٌه النتمم منا أشد االنتمام، ولكنه سٌعزنا وٌنصرنا علٌكم، وستعلمون لمن تكون عالبة 

ٌْنَُكْم َشِهًٌدا ٌَْعلَُم َما فًِ السَّ  ٌْنًِ َوبَ ِ بَ َمَواِت َواألْرِض َوالَِّذٌَن الدار ، كموله تعالى:} لُْل َكفَى بِاّلِلَّ
ِ أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن { ]العنكبوت :   .(ٗ)["ٕ٘آَمنُوا بِاْلبَاِطِل َوَكفَُروا بِاّلِلَّ

 فإن لٌل: كٌؾ ٌكون علم هللا تعالى أنهم رسل هللا حجة علٌهم؟ لال السمعانً:" 
على أٌدٌنا من اآلٌات  الجواب عنه: أن معناه: ربنا ٌعلم إنا إلٌكم لمرسلون بما أظهر
 .(٘)والمعجزات؛ فصارت الحجة لابمة باآلٌات والمعجزات، ال بنفس العلم"

، «إن»لال الشوكانً:" فؤكدوا الجواب بالمسم الذي ٌفهم من لولهم: }ربنا ٌعل{م، وب،
 .(ٙ)«"البلم»وبـ

: شهد لوله: }ربنا ٌعلم{، جار مجرى المسم فً التوكٌد، وكذلن لولهم لال الزمخشري:" 
هللا، وعلم هللا. وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طرٌك التوكٌد والتحمٌك مع لولهم: }وما 
علٌنا إال الببلغ{، }المبٌن{، أى: الظاهر المكشوؾ باآلٌات الشاهدة لصحته، وإال فلو لال 

 .(2)المدعى: وهللا إنى لصادق فٌما أدعى ولم ٌحضر البٌنة كان لبٌحا"
ٌْنَا إاِلَّ اْلببََلغُ اْلُمبٌُِن{ ]ٌس : لوله   [، أي:" وما علٌنا إال تبلٌػ الرسالة 2ٔتعالى:}َوَما َعلَ

 .(1)بوضوح، وال نملن هداٌتكم، فالهداٌة بٌد هللا وحده"
 .(5)لال السمعانً:" أي: اإلببلغ البٌن"

ها إلٌكم ببلًؼا ٌبٌن ٌمول: وما علٌنا إال أن نبلؽكم رسالة هللا التً أرسلنا ب لال الطبري:" 
لكم أنَّا أبلؽناكموها، فإن لبلتموها فحظ أنفسكم تصٌبون، وإن لم تمبلوها فمد أدٌنا ما علٌنا، وهللا 

 .(ٓٔ)ولً الحكم فٌه"
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ٌمولون إنما علٌنا أن نبلؽكم ما أرسلنا به إلٌكم ، فإذا أطعتم كانت لكم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)السعادة فً الدنٌا واآلخرة ، وإن لم تجٌبوا فستعلمون ِؼبَّ ذلن ، وهللا أعلم"

لال الشوكانً:" أي: ما ٌجب علٌنا من جهة ربنا إال تبلٌػ رسالته على وجه الظهور 
 .(ٕ)والوضوح، ولٌس علٌنا ؼٌر ذلن"

 
 المرآن

 [6ٔ({ ]ٌس :6ٔ}لَالُوا إِنَّا تََطٌَّْرنَا بُِكْم لَبِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َولٌَََمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر: 

لال أهل المرٌة: إنا تََشاَءْمنا بكم، لبن لم تُكفُّوا عن دعوتكم لنا لنمتلنكم رمًٌا بالحجارة، ولٌصٌبنكم 
 منَّا عذاب ألٌم موجع.

 .(ٖ)[، أي:" لال أهل المرٌة: إنا تََشاَءْمنا بكم"1ٔلوله تعالى:}لَالُوا إِنَّا تََطٌَّْرنَا بُِكْم{ ]ٌس : 
 .(ٖ)بكم"

لال أصحاب المرٌة للرسل: إنَّا تشاءمنا بكم، فإن أصابنا ببلء فمن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)أجلكم"

 .(٘)لال لهم أهل المرٌة : لم نَر على وجوهكم خًٌرا فً عٌشنا " لال ابن كثٌر:" 
تشاء منابكم، وذلن أنهم كرهوا دٌنهم ونفرت منه نفوسهم، وعادة  لال الزمخشري:أي:" 

الجهال أن ٌتٌمنوا بكل شًء مالوا إلٌه واشتهوه وآثروه ولبلته طباعهم، وٌتشاءموا بما نفروا عنه 
ببلء لالوا ببركة هذا وبشإم هذا، كما حكى هللا عن المبط: }َوإِْن  وكرهوه، فإن أصابهم نعمة أو

}َوإِْن تُِصْبُهْم  [. وعن مشركً مكة:ٖٔٔتُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَطٌََُّّروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ{ ]األعراؾ : 
 .(ٙ)ذلن" [. ولٌل: حبس عنهم المطر فمالوا21َسٌِّبَةٌ ٌَمُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدن{ ]النساء : 

 [، ثبلثة وجوه:1ٔوفً لوله تعالى:}لَالُوا إِنَّا تََطٌَّْرنَا بُِكْم{ ]ٌس : 
معناه: تشاءمنا بكم، وذلن أن المطر حبس عنهم، ففمالوا أصابنا هذا الشر، ٌعنون: لحط أحدها : 

 .(2)المطر. من لبلكم. لاله مماتل
 . (1)أٌامهم"لٌل إنه حبس المطر عن أنطاكٌة فً لال الماوردي:"

 .(5)الثانً : معناه: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم ، لاله لتادة
 .(ٓٔ)لال الماوردي: وذلن:" تحذٌراً من الرجوع عن دٌنهم"

 .(ٔٔ)الثالث : استوحشنا منكم فٌما دعوتمونا إلٌه من دٌنكم. حكاه الماوردي
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[، أي:" لبن لم تُكفُّوا عن دعوتكم لنا 1ٔ]ٌس :لوله تعالى:}لَبِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم{  
 .(ٔ)لنمتلنكم رمًٌا بالحجارة"

ا ذكرتم من أنكم أرسلتم إلٌنا بالبراءة من آلهتنا،  لال الطبري:"  ٌمول: لبن لم تنتهوا عمَّ
 .(ٕ)والنهً عن عبادتنا لنرجمنكم، لٌل: عنً بذلن لنرجمنكم بالحجارة"

 .(ٖ)لبن لم تسكتوا عنا لنمتلنكم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)"بالحجارة عن لتادة:" }لَبِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم{ 
 .(٘)ٌعنً: لنمتلنكم" لال السدي:" 
 .(ٙ)لنرجمنكم بالحجارة حتى نمتلكم بها" لال الحسن:" 
، كموله « ٕ»ٌرٌد: لنمتلنكم. وعامة ما َكاَن فًِ المرآن من الرجم فهو لتل  لال الفراء:" 

 .(2)["5ٔ:}َولَْوال َرْهُطَن لََرَجْمناَن{]هود : 
[، أي:" ولٌصٌبنكم منَّا عذاب ألٌم 1ٔلوله تعالى:}َولٌَََمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]ٌس : 
 .(1)موجع"

 .(5)ٌمول: ولٌنالنكم منَّا عذاب موجع" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أي : عموبة شدٌدة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)موجع لبل أن نمتلكم" لال ٌحٌى:أي:" 

 .(ٕٔ)لال الشوكانً:" هو التعذٌب المإلم من ؼٌر تمٌٌد بنوع خاص وهذا هو الظاهر"
 

 المرآن
ْرتُْم بَْل   [6ٔ({ ]ٌس :6ٔأَْنتُْم لَْوٌم ُمْسِرفُوَن )}لَالُوا َطابُِرُكْم َمعَُكْم أَبِْن ذُّكِ

 التفسٌر: 
لال المرسلون: شإمكم وأعمالكم من الشرن والشر معكم ومردودة علٌكم، أإن ُوعظتم بما فٌه 
خٌركم تشاءمتم وتوعدتمونا بالرجم والتعذٌب؟ بل أنتم لوم عادتكم اإلسراؾ فً العصٌان 

 والتكذٌب.
[، أي:" لال المرسلون: شإمكم وأعمالكم من 5َٔطابُِرُكْم َمعَُكْم{ ]ٌس :لوله تعالى:}لَالُوا  

 .(ٖٔ)الشرن والشر معكم ومردودة علٌكم"
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لالت الرسل ألصحاب المرٌة :أعمالكم وأرزالكم وحظكم من الخٌر  لال الطبري:" 
وسبك والشر معكم، ذلن كله فً أعنالكم، وما ذلن من شإمنا إن أصابكم سوء فٌما كتب علٌكم، 

 .(ٔ)لكم من هللا"
 .(ٕ)أي: شإمكم معكم بكفركم وتكذٌبكم الرسل" لال السمعانً:" 
فمالت لهم رسلهم : } َطابُِرُكْم َمعَُكْم { أي : مردود علٌكم ، كموله تعالى  لال ابن كثٌر:" 

 َمعَهُ فً لوم فرعون : } فَإَِذا َجاَءتُْهُم اْلَحَسنَةُ لَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَطٌََُّّروا بُِموَسى َوَمنْ 
ِ { ]األ [ ، ولال لوم صالح : }اطٌََّّْرنَا بَِن َوبَِمْن َمعََن لَاَل ٖٔٔعراؾ : أاَل إِنََّما َطابُِرُهْم ِعْنَد َّللاَّ

ِ { ]النمل :   .(ٖ)["2َٗطابُِرُكْم ِعْنَد َّللاَّ
لال الشوكانً:" أي: شؤمكم معكم من جهة أنفسكم، الزم فً أعنالكم، ولٌس هو من 

 .(ٗ)شإمنا"
 .(٘)الذي أصابكم كان مكتوبا فى أعنالكم" لال مماتل:" 
 .(ٙ)"أي: أعمالكم معكمعن لتادة:"  
عن ابن عباس، وعن كعب وعن وهب بن منبه،:" لالت لهم الرسل: }َطابُِرُكْم َمعَُكْم{،  

 .(2)أي: أعمالكم معكم"
 .(1)الطابر هاهنا: األعمال والرزق. ٌمول: ُهَو فًِ أعنالكم" لال الفراء:" 

ْرتُْم{ ]ٌس : أإن ُوعظتم بما فٌه خٌركم تشاءمتم [، أي:" 5ٔلوله تعالى:}أَبِْن ذُّكِ
 .(5)وتوعدتمونا بالرجم والتعذٌب؟"

أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحٌد هللا وإخبلص العبادة له ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)لابلتمونا بهذا الكبلم ، وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟"

 .(ٔٔ)"ٌمول: أبن ذكرناكم باهلل تطٌرتم بنا؟عن لتادة:"  
 .(ٕٔ)ٌعنً: وعظتم" لال السدي:" 
 .(ٖٔ)تطٌرتم بنا؟" -عز وجل -أبن وعظتم باهلل لال مماتل:" 
ْرتُم»ولد ذُِكَر َعن بعض المّراء: لال الفراء:"  ٌرٌد: « ذُِكرتم»و « طابركم معكم أٌن ذُّكِ

 .(ٗٔ)طابركم معكم حٌثما كنتم"
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أي:" بل أنتم لوم عادتكم اإلسراؾ فً [، 5ٔلوله تعالى:}بَْل أَْنتُْم لَْوٌم ُمْسِرفُوَن{ ]ٌس :
 .(ٔ)العصٌان والتكذٌب"

ٌمول: لالوا لهم: ما بكم التطٌر بنا، ولكنكم لوم أهل معاٍص هلل وآثاٍم، لد  لال الطبري:"
 .(ٕ)ؼلبت علٌكم الذنوب واآلثام"

 .(ٖ)أي أي: مجاوزون الحد" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)مشركون" لال ٌحٌى:أي:"

 .(٘)أسرؾ الذنوب"«: الشرن»لوم مشركون، و لال مماتل:" 
}بل أنتم لوم مسرفون{، فً العصٌان: ومن ثم أتاكم الشإم، ال من لبل  لال الزمخشري:" 

رسل هللا وتذكٌرهم، أو }بل أنتم لوم مسرفون{، فً ضبللكم متمادون فً ؼٌكم، حٌث تتشاءمون 
 .(ٙ)بمن ٌجب التبرن به من رسل هللا"

: الفساد، ومعناه: بل أنتم لوم مفسدون ، ومنه لول -ها هنا- «السرؾ»ولال ابن بحر : "
 :(2)الشاعر

 .(1)إن امرأ سرؾ الفإاد ٌرى  ...  عسبلً بماِء ؼمامة شتمً"
 .(5)رجل سرؾ الفإاد، وسرؾ العمل: فاسده" لال الفٌروزآبادي:ٌمال:"

 .(ٓٔ)ورجل سرؾ الفإاد، أي: مخطا الفإاد ؼافلة" لال المرطبً:" 
 [:5ٔ-ٖٔفوابد اآلٌات:]

استحسان ضرب المثل وهو تصوٌر حالة ؼرٌبة بحالة أخرى مثلها كما هنا فً لصة حبٌب  -ٔ
 بن النجار.

 تشابه الكفار فً التكذٌب واإلصرار فً كل زمان ومكان. -ٕ
 لجوء أهل الكفر بعد إلامة الحجة علٌهم إلى التهدٌد والوعٌد. -ٖ
 سبلم.حرمة التطٌر والتشاإم فً اإل -ٗ

 المرآن
( اتَّبِعُوا َمْن اَل ٌَْسأَلُُكْم ٕٓ}َوَجاَء ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة َرُجٌل ٌَْسعَى لَاَل ٌَالَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن )

 [ٕٔ({ ]ٌس :ٕٔأَْجًرا َوُهْم ُمْهتَُدوَن )
 التفسٌر: 

وا بمتل الرسل أو  وجاء من مكان بعٌد فً المدٌنة رجل مسرع )وذلن حٌن علم أن أهل المرٌة َهمُّ
تعذٌبهم( ، لال: ٌا لوم اتبعوا المرسلٌن إلٌكم من هللا، اتبعوا الذٌن ال ٌطلبون منكم أمواال على 

 إببلغ الرسالة، وهم مهتدون فٌما ٌدعونكم إلٌه من عبادة هللا وحده. 
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[، أي:" وجاء من مكان ٕٔى:}َوَجاَء ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة َرُجٌل ٌَْسعَى{ ]ٌس :لوله تعال 
 .(ٔ)بعٌد فً المدٌنة رجل مسرع"

ٌمول: وجاء من ألصى مدٌنة هإالء الموم الذٌن أرسلت إلٌهم هذه الرسل  لال الطبري:" 
لتل هإالء الرسل رجل ٌسعى إلٌهم؛ وذلن أن أهل المدٌنة هذه عزموا، واجتمعت آراإهم على 

الثبلثة فٌما ذكر، فبلػ ذلن هذا الرجل، وكان منزله ألصى المدٌنة، وكان مإمنًا، وكان اسمه فٌما 
 .(ٕ)«"حبٌب بن مري»ذكر 

}وجاء من ألصى المدٌنة{: أنطاكٌة، }رجل ٌسعى{، ٌعنً: ٌسرع، وهو  لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)حبٌب النجار"

 .(ٗ)«"حبٌب بن مري»كان صاحب ٌس  :"ُمِجلِّزلال أبو  
 .(٘)، وكان الجذام لد أسرع فٌه"«حبٌبًا»كان اسم صاحب ٌس  لال ابن عباس:" 
، وكان فً ؼار ٌعبد ربه، فلما سمع بهم ألبل «حبٌب»ذُكر لنا أن اسمه  لال لتادة:" 

 .(ٙ)إلٌهم"
بلؽنً أنه كان ٌعبد هللا فً ؼار واسمه حبٌب سمع بهإالء النفر  وفً رواٌة: لال لتادة:" 

 .(2)الذٌن أرسلهم عٌسى إلى أنطاكٌة"
 .(1)لال عمر بن الحكم: "بلؽنا أنه كان لصارا" 
دمحم بن إسحاق فٌما بلؽه، عن ابن عباس، وعن كعب األحبار وعن وهب بن منبه عن  

اسمه "حبٌبًا" وكان ٌعمل الَجرٌر، وكان رجبل الٌمانً أنه كان رجبل من أهل أنطاكٌة، وكان 
سمًٌما، لد أسرع فٌه الجذام، وكان منزله عند باب من أبوب المدٌنة لاصًٌا، وكان مإمنًا ذا 
صدلة، ٌجمع كسبه إذا أمسى فٌما ٌذكرون، فٌمسمه نصفٌن، فٌطعم نصفًا عٌاله، وٌتصدق 

ه سممه وال عمله وال ضعفه، عن عمل ر به، لال: فلما أجمع لومه على لتل بنصؾ، فلم ٌهمَّ
الرسل، بلػ ذلن:"حبٌبًا" وهو على باب المدٌنة األلصى، فجاء ٌسعى إلٌهم ٌذكرهم باهلل، 

 .(5)وٌدعوهم إلى اتباع المرسلٌن، فمال: }ٌَالَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن{"
ار الذي كان كعب األحبار: "ذكر له حبٌب بن زٌد بن عاصم أخو بنً مازن بن النجعن  

ٌِْه َوَسلَّم، فجعل ٌمول:  مسٌلمة الكذاب لطعه بالٌمامة حٌن جعل ٌسؤله عن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
أتشهد أن محمًدا رسول هللا؟ فٌمول: نعم، ثم ٌمول: أتشهد أنً رسول هللا؟ فٌمول له: ال أسمع، 

عه عضًوا عضًوا، كلما سؤله لم فٌمول مسٌلمة: أتسمع هذا، وال تسمع هذا؟ فٌمول: نعم، فجعل ٌمط
ٌزده على ذلن حتى مات فً ٌدٌه، لال كعب حٌن لٌل له اسمه "حبٌب": وكان وهللا صاحب ٌس 

 .(ٓٔ)«"حبٌب»اسمه: 
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[، أي:" لال: ٌا لوم اتبعوا المرسلٌن ٕٔلوله تعالى:}لَاَل ٌَالَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]ٌس : 
 .(ٔ)إلٌكم من هللا"

لال الرجل الذي جاء من ألصى المدٌنة لمومه: ٌا لوم اتبعوا المرسلٌن  ي:"لال الطبر 
 .(ٕ)الذٌن أرسلهم هللا إلٌكم، والبلوا منهم ما أتوكم به"

 .(ٖ)ٌحض لومه على اتباع الرسل الذٌن أتوهم" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" اتبعوا الذٌن ال ٕٔ]ٌس :لوله تعالى:}اتَّبِعُوا َمْن اَل ٌَْسؤَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهتَُدوَن{  

 .(ٗ)ٌطلبون منكم أمواال على إببلغ الرسالة، وهم مهتدون فٌما ٌدعونكم إلٌه من عبادة هللا وحده"
ذُكر أنه لما أتى الرسل سؤلهم: هل ٌطلبون على ما جاءوا به أجًرا؟ فمالت لال الطبري:"  

وهم على استمامة ، ى نصٌحتهم لكم أجًراالرسل: ال فمال لمومه حٌنبٍذ: اتبعوا من ال ٌسؤلكم عل
 .(٘)"من طرٌك الحك، فاهتدوا أٌها الموم بهداهم

} اتَّبِعُوا َمْن ال ٌَْسؤَلُُكْم أَْجًرا { أي : على إببلغ الرسالة ، } َوُهْم ُمْهتَُدوَن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ){ فٌما ٌدعونكم إلٌه ، من عبادة هللا وحده ال شرٌن له"

عباس، وعن كعب األحبار، وعن وهب بن منبه: "}اتَّبِعُوا َمْن ال ٌَْسؤَلُُكْم أَْجًرا عن ابن  
َوُهْم ُمْهتَُدوَن{، أي: ال ٌسؤلونكم أموالكم على ما جاءوكم به من الهدى، وهم لكم ناصحون، 

 .(2)فاتبعوهم تهتدوا بهداهم"
لال: هل تسؤلون على هذا من أجر؟ لالوا:  -ٌعنً إلى الرسل-لما انتهى إلٌهم  لال لتادة:" 

 .(1)ال فمال عند ذلن: }ٌَا لَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن اتَّبِعُوا َمْن ال ٌَْسؤَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهتَُدوَن{"
هم ٌدعوها، إذ كان رجبل من لوم ٌونس، وكان به جذام، وكان ٌطٌؾ بآلهت لال مجاهد:" 

مر على لوم مجتمعٌن، فؤتاهم فإذا هم لد لتلوا نبٌٌن، فبعث هللا إلٌهم الثالث، فلما سمع لوله: لال: 
ٌا عبد هللا إن معً ذهبا فهل أنت آخذه منً وأتبعن وتدعو هللا لً؟ لال: ال أرٌد ذهبن، ولكن 

ه }لال ٌا لوم اتبعوا المرسلٌن اتبعنً، فلما رأى الذي به دعا هللا له فبرأ، فلما رأى ما صنع ب
[، لما كان عرض علٌه من الذهب فلم ٌمبله منه ٕٔ-ٕٓ{ اتبعوا من ال ٌسؤلكم أجرا{ ]ٌس: ٕٓ}

 .(5)}وهم مهتدون{"
 

 المرآن
ٌِْه تُْرَجعُوَن ) ًَ اَل أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنًِ َوإِلَ  [ٕٕ({ ]ٌس :ٕٕ}َوَما ِل

 التفسٌر: 
 أعبد هللا الذي خلمنً، وإلٌه تصٌرون جمٌعًا؟وأيُّ شًء ٌمنعنً ِمن أن 

أي: وأي شًء لً ال أعبد الرب الذي خلمنً، وإلٌه تصٌرون أنتم أٌها  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"الموم وتردون جمٌعًا، وهذا حٌن أبدى لمومه إٌمانه باهلل وتوحٌده
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أي : وما ٌمنعنً من إخبلص العبادة للذي خلمنً وحده ال شرٌن له ، }  لال ابن كثٌر:" 
ا فشر" ٌِْه تُْرَجعُوَن { أي : ٌوم المعاد ، فٌجازٌكم على أعمالكم ، إن خًٌرا فخٌر ، وإن شرًّ َوإِلَ

(ٔ). 
 .(ٔ)فشر"

 -ٌعنً نادى لومه-ن ابن عباس، وعن كعب األحبار، وعن وهب بن منبه لال: ناداهم ع 
ٌه من عبادة األصنام، وأظهر لهم دٌنه وعبادة ربه، وأخبرهم أنه ال ٌملن نفعه بخبلؾ ما هم عل

َِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً{ ثم  ٌِْه تُْرَجعُوَن أَأَت ًَ ال أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنًِ َوإِلَ وال ضره ؼٌره، فمال: }َوَما ِل
{ وشدة }ال تُؽْ  ْحَمُن بُِضّرٍ ٌْبًا َوال ٌُْنِمذُون{"عابها، فمال: }إِْن ٌُِرْدِن الرَّ  .(ٕ)ِن َعنًِّ َشفَاَعتُُهْم َش

 
 المرآن

ٌْبًا َواَل ٌُْنِمذُونِ  ْحَمُن بُِضّرٍ اَل تُْؽِن َعنًِّ َشفَاَعتُُهْم َش َِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِْن ٌُِرْدِن الرَّ ( إِنًِّ ٖٕ) }أَأَت
 [ٕ٘-ٖٕ({ ]ٌس :ٕ٘بَِربُِّكْم فَاْسَمعُوِن )( إِنًِّ آَمْنُت ٕٗإِذًا لَِفً َضاَلٍل ُمبٌٍِن )

 التفسٌر: 
أأعبد من دون هللا آلهة أخرى ال تملن من األمر شٌبًا، إن ٌردنً الرحمن بسوء فهذه اآللهة ال 
تملن دفع ذلن وال منعه، وال تستطٌع إنماذي مما أنا فٌه؟ إنً إن فعلت ذلن لفً خطؤ واضح 

 ى ما لُْلته لكم، وأطٌعونً باإلٌمان.ظاهر. إنً آمنت بربكم فاستمعوا إل
َِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً{ ]ٌس :   [، أي:" أأعبد من دون هللا آلهة أخرى ال ٕ٘لوله تعالى:}أَأَت

 .(ٖ)تملن من األمر شٌبًا"
 .(ٗ)ٌمول: أأعبد من دون هللا آلهة، ٌعنً معبوًدا سواه" لال الطبري:" 
 .(٘)استفهام إنكار وتوبٌخ وتمرٌع" لال ابن كثٌر:" 
ٌْبًا{ ]ٌس :   ْحَمُن بُِضّرٍ اَل تُْؽِن َعنًِّ َشفَاَعتُُهْم َش [، أي:" إن ٖٕلوله تعالى:}إِْن ٌُِرْدِن الرَّ

 .(ٙ)ٌردنً الرحمن بسوء فهذه اآللهة ال تملن دفع ذلن وال منعه"
ًَّ  ٌمول: إذ مسنً الرحمن بضر وشدة ال تؽنً عنً لال الطبري:"  شٌبًا بكونها إل

 .(2)شفعاء، وال تمدر على رفع ذلن الضر عنً"
أي : هذه اآللهة التً تعبدونها من دونه ال ٌملكون من األمر شٌبا. فإن  لال ابن كثٌر:" 

[ وهذه األصنام ال تملن دفع ذلن 2ٓٔهللا لو أرادنً بسوء ، } فبَل َكاِشَؾ لَهُ إاِل ُهَو { ]ٌونس : 
 .(1)وال منعه"
 .(5)"وال ٌمدرون على إنماذي من عذاب هللا [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َواَل ٌُْنِمذُوِن{ ]ٌس :  
 .(ٓٔ)ٌمول: وال ٌخلصونً من ذلن الضر إذا مسنً" لال الطبري:" 
 .(ٔ)وال ٌنمذوننً مما أنا فٌه" لال ابن كثٌر:" 
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إن عبدت ؼٌر هللا [، أي:" إنً ٕٗلوله تعالى:}إِنًِّ إِذًا لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌس :  
 .(ٕ)"واتخذت األصنام آلهة لفً خسران ظاهر جلً

ٌمول إنً إن اتخذت من دون هللا آلهة هذه صفتها }إِذًا لَِفً َضبلٍل ُمبٌٍِن{  لال الطبري:" 
 .(ٖ)لمن تؤمله، جوره عن سبٌل الحك"

[، أي:" إنً آمنت بربكم فاستمعوا ٕ٘تعالى:}إِنًِّ آَمْنُت بَِربُِّكْم فَاْسَمعُوِن{ ]ٌس :  لوله 
 .(ٗ)إلى ما لُْلته لكم، وأطٌعونً باإلٌمان"

هذا رجل دعا لومه إلى هللا، وأبدى لهم النصٌحة فمتلوه على ذلن. وذُكر لنا  لال لتادة:" 
أنهم كانوا ٌرجمونه بالحجارة، وهو ٌمول: اللهم اهد لومً، اللهم اهد لومً، اللهم اهد لومً، 

 .(٘)حتى أْلعَصوه وهو كذلن"
ًَ ال أَْعبُدُ   الَِّذي  عن ابن عباس، وعن كعب، وعن وهب بن منبه لال لهم: }َوَما ِل

فََطَرنًِ{ .. إلى لوله }فَاْسَمعُوِن{ وثبوا وثبة رجل واحد فمتلوه واسضعفوه لضعفه وسممه، ولم 
 .(ٙ)ٌكن أحد ٌدفع عنه"

عن ابن إسحاق، عن بعض أصحابه أن عبد هللا بن مسعود كان ٌمول: "وطبوه بؤرجلهم  
 .(2)حتى خرج لُْصبه من ُدبُره"

 [، وجهان من التفسٌر:ٕ٘آَمْنُت بَِربُِّكْم فَاْسَمعُوِن{ ]ٌس : لوله تعالى:}إِنًِّ وفً  
أحدهما : أنه خاطب الرسل بذلن أنه ٌإمن باهلل ربهم }فَاْسَمعُوِن{، أي: فاشهدوا لً، لاله ابن 

 .(1)مسعود
 .(5)فؤشهد الرسل على إٌمانه" لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)أي: فاشهدوا لً بذلن. ٌموله حبٌب للرسل الثبلثة" لال الفراء:" 

الثانً : أنه خاطب لومه بذلن، ومعناه: إنً آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوا لولً، لاله ابن 
 .(ٖٔ)، وهب بن منبه(ٕٔ)، وكعب(ٔٔ)عباس

فلما أمر بمتله، لال: ٌا لوم، }إنً آمنت بربكم فاسمعون{، فمتل، ثم ألمً فً  لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)، ولتل الرسل الثبلثة"«الرس»الببر وهً الرس، وهم أصحاب 

ٌحتمل أن ٌكون خطابه للرسل بموله:} إِنًِّ آَمْنُت بَِربُِّكْم {،أي: الذي لال ابن كثٌر:" 
لً بذلن عنده. ولد حكاه ابن جرٌر فمال : ولال آخرون :  أرسلكم ، } فَاْسَمعُوِن{، أي : فاشهدوا
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بل خاطب بذلن الرسل ، ولال لهم : اسمعوا لولً ، لتشهدوا لً بما ألول لكم عند ربً، إنً لد 
 .(ٔ)آمنت بربكم واتبعتكم. وهذا المول الذي حكاه هإالء أظهر فً المعنى ، وهللا أعلم "

 
 المرآن

ٌَْت لَْوِمً ٌَْعلَُموَن )}لٌَِل اْدُخِل اْلَجنَّةَ  ( بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌَن ٕٙلَاَل ٌَا لَ
 [4ٕ - ٕٙ({ ]ٌس : 4ٕ)

 التفسٌر: 
لٌل له بعد لتله: ادخل الجنة، إكراًما له. لال وهو فً النعٌم والكرامة: ٌا لٌت لومً ٌعلمون 

باهلل وصبري على طاعته، واتباع رسله حتى  بؽفران ربً لً وإكرامه إٌاي؛ بسبب إٌمانً
 لُتِلت، فٌإمنوا باهلل فٌدخلوا الجنة مثلً.

[، أي:" لٌل له بعد لتله: ادخل الجنة، إكراًما ٕٙلوله تعالى:}لٌَِل اْدُخِل اْلَجنَّةَ{ ]ٌس : 
 .(ٕ)له"

 .(ٖ)عن مجاهد، لوله: "}لٌل ادخل الجنة{، لال: وجبت له الجنة" 
حاق ، عن بعض أصحابه ، عن ابن مسعود : "إنهم وطبوه بؤرجلهم حتى لال دمحم بن إس 

خرج لُْصبُه من دبره ولال هللا له :} اْدُخِل اْلَجنَّةَ {، فدخلها فهو ٌرزق منها ، لد أذهب هللا عنه 
 .(ٗ)ُسْمم الدنٌا وحزنها ونََصبها"

، النصباب الؽرض إلى «لٌل له»فمٌل: }لٌل ادخل الجنة{، ولم ٌمل:  لال الزمخشري:" 
 .(٘)الممول وعظمه، ال إلى الممول له مع كونه معلوما"

ٌَْت لَْوِمً ٌَْعلَُموَن )  ( بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌَن ٕٙلوله تعالى:}لَاَل ٌَا لَ
هو فً النعٌم والكرامة: ٌا لٌت لومً ٌعلمون بؽفران ربً لال و ، أي:"[2ٕ - ٕٙ({ ]ٌس : 2ٕ)

لً وإكرامه إٌاي؛ بسبب إٌمانً باهلل وصبري على طاعته، واتباع رسله حتى لُتِلت، فٌإمنوا 
 .(ٙ)باهلل فٌدخلوا الجنة مثلً"

 .(2)عن مجاهد، لوله: "}لال ٌا لٌت لومً ٌعلمون{، لال: هذا حٌن رأى الثواب" 
ممصوده: أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعٌم  لال ابن كثٌر:" 

الممٌم ، لمادهم ذلن إلى اتباع الرسل ، فرحمه هللا ورضً عنه ، فلمد كان حرٌصا على هداٌة 
 .(1)لومه"

أي: بمؽفرة ربً لً، }من المكرمٌن{، أي: من لال الزجاج: }بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ{، " 
 أي: لٌتهم ٌعلمون بالعمل واإلٌمان الذي }بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ{، ولٌل أٌضا: المدخلٌن الجنة.

 .(5)ؼفر لً به ربً"
عن أبً ِمْجلَز:"}بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌَن{: بإٌمانً بربً وتصدٌمً  

 .(ٔ)المرسلٌن"
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المصدرٌة أو الموصولة، أى: بالذي « ما:» {"بما ؼفر لً ربً لال الزمخشري:لوله:} 
ؼفره لً من الذنوب. وٌحتمل أن تكون استفهامٌة، ٌعنى: بؤى شًء ؼفر لً ربى، ٌرٌد به ما 

بطرح األلؾ « بما ؼفر لً»كان منه معهم من المصابرة إلعزاز الدٌن حتى لتل، إلى أن لولن: 
هذا، أي: بؤى شًء صنعت وبم أجود وإن كان إثباتها جابزا، ٌمال: لد علمت بما صنعت 

 .(ٕ)صنعت"
لال الزمخشري:" وإنما تمنى علم لومه بحاله، لٌكون علمهم بها سببا الكتساب مثلها 
ألنفسهم، بالتوبة عن الكفر والدخول فً اإلٌمان والعمل الصالح المفضٌٌن بؤهلهما إلى الجنة. 

. وفٌه تنبٌه عظٌم على وجوب كظم الؽٌظ،  (ٖ)«نصح لومه حٌا ومٌتا»وفً حدٌث مرفوع: 
والحلم عن أهل الجهل، والترإؾ على من أدخل نفسه فً عمار األشرار وأهل البؽً، والتشمر 
فً تخلٌصه والتلطؾ فً افتدابه، واالشتؽال بذلن عن الشماتة به والدعاء علٌه. أال ترى كٌؾ 

ة أصنام. وٌجوز أن ٌتمنى ذلن لٌعلموا أنهم تمنى الخٌر لمتلته والباؼٌن له الؽوابل وهم كفرة عبد
كانوا على خطؤ عظٌم فً أمره، وأنه كان على صواب ونصٌحة وشفمة، وأن عداوتهم لم تكسبه 

 .(ٗ)إال فوزا ولم تعمبه إال سعادة، ألن فً ذلن زٌادة ؼبطة له وتضاعؾ لذة وسرور"
فٌها من النعٌم تمنى فى  فلما ذهبت روح حبٌب إلى الجنة ودخلها وعاٌن ما لال مماتل:" 

}لال ٌا لٌت لومً ٌعلمون{، بنً إسرابٌل }بما{ بؤي شًء }ؼفر لً ربً وجعلنً من 
 .(٘)المكرمٌن{، باتباعى المرسلٌن، فلو علموا آلمنوا بالرسل فنصح لهم فً حٌاته، وبعد موته"

فرجموه بالحجارة ، فجعل ٌمول رب اهد لومً، أحسبه لال: فإنهم ال  لال لتادة:" 
ٌعلمون، لال: فلم ٌزالوا ٌرجموه حتى لتلوه فدخل الجنة، فمال }ٌا لٌت لومً ٌعلمون بما ؼفر لً 

[ لال: فما نوظروا بعد لتلهم 5ٕ[ حتى بلػ }إن كانت إال صٌحة واحدة{ ]ٌس: ٕٙربً{ ]ٌس: 
 .(ٙ)["5ٕحدة ، }فإذا هم خامدون{ ]ٌس: إٌاه حتى أخذتهم صٌحة وا

فبل تلمى المإمن إال ناصًحا، وال تلماه ؼاشًّا، فلما عاٌن من كرامة هللا }لَاَل  ولال لتادة:" 
ٌَْت لَْوِمً ٌَْعلَُموَن بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌَن{، تمنى على هللا أن ٌعلم لومه ما  ٌَا لَ

 .(2)رامة هللا، وما هجم علٌه"عاٌن من ك
[ ٕٓولال ابن عباس : "نصح لومه فً حٌاته بموله : } ٌَا لَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن { ]ٌس :  

ٌَْت لَْوِمً ٌَْعلَُموَن * بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌَن {"  .(1)، وبعد مماته فً لوله : } ٌَا لَ
 [:2ٕ-ٕٓاآلٌات:]فوابد 

 بٌان كرامة حبٌب بن النجار الذي نصح لومه حٌاً ومٌتاً. -ٔ
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 بٌان ما ٌبللً دعاة التوحٌد والدٌن الحك فً كل زمان ومكان من شدابد وأهوال. -ٕ
 وجوب إببلغ دعوة الحك والتندٌد بالشرن ومهما كان العذاب لاسٌاً. -ٖ
 ه ٌرى الجنة رأي العٌن.بشرى المإمن عند الموت ال سٌما الشهٌد فإن -ٗ

 المرآن
 [6ٕ({ ]ٌس :6ٕ}َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى لَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمْنِزِلٌَن )

 التفسٌر: 
وما احتاج األمر إلى إنزال جند من السماء لعذابهم بعد لتلهم الرجل الناصح لهم وتكذٌبهم 

من ذلن وأهون، وما كنا منزلٌن المبلبكة على األمم إذا أهلكناهم، بل نبعث رسلهم، فهم أضعؾ 
 علٌهم عذابًا ٌدمرهم.

[، أي:" وما 1ٕلوله تعالى:}َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى لَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء{ ]ٌس : 
جل الناصح لهم وتكذٌبهم رسلهم، احتاج األمر إلى إنزال جند من السماء لعذابهم بعد لتلهم الر

 .(ٔ)فهم أضعؾ من ذلن وأهون"
وما أنزلنا على لوم هذا المإمن الذي لتله لومه لدعابه إٌاهم إلى  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)هللا ونصٌحته لهم من بعد مهلكه }ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماء{"
ٌخبر تعالى أنه انتمم من لومه بعد لتلهم إٌاه ، ؼضبًا منه تعالى علٌهم ؛  لال ابن كثٌر:" 

ألنهم كذبوا رسله ، ولتلوا ولٌه. وٌذكر تعالى : أنه ما أنزل علٌهم ، وما احتاج فً إهبلكه إٌاهم 
 .(ٖ)إلى إنزال جند من المبلبكة علٌهم ، بل األمر كان أٌسر من ذلن"

[، ثبلثة 1ْٕلنَا َعلَى لَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء{ ]ٌس :لوله تعالى:}َوَما أَْنزَ وفً  
 ألوال:

، ألن هللا تعالى لطع عنهم الرسل (ٗ)أي: رسالة ، لاله مجاهد ،«جند من السماء»أحدها : معنى
 حٌن لتلوا رسله.

ٌَْحةً َواِحَدةً فَإَِذا ُهْم  لال لتادة:"  فبل وهللا ما عاتب هللا لومه بعد لتله، }إِْن َكانَْت إاِل َص
 .(٘)َخاِمُدوَن{"
المبلبكة الذٌن ٌجٌبون بالوحً إلى األنبٌاء، فانمطع عنهم الوحً «: الجند»أن الثانً : 

 .(ٙ). وهذا تفسٌر الحسنواستوجبوا العذاب، فجاءهم العذاب
 وهذا التفسٌر لرٌب المعنى من األول.  

أن هللا تعالى ذكره لم ٌبعث لهم جنوًدا ٌماتلهم بها، ولكنه المبلبكة، والمعنى: « الجند»الثالث: أن 
 .(2)أهلكهم بصٌحة واحدة. وهذا معنى لول ابن مسعود

ٌعنً -ابن إسحاق، عن بعض أصحابه، أن عبد هللا بن مسعود، لال: "ؼضب هللا لهعن  
ل لهم النممة بما استحلوا منه،  -لهذا المإمن الستضعافهم إٌاه ؼضبةً لم تبك من الموم شٌبًا، فعجَّ

ولال: }َوَما أَنزْلنَا َعلَى لَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنزِلٌَن{ ٌمول: ما كاثرناهم 
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ٌَْحةً َواِحَدةً فَإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن{ فؤهلن هللا بالجموع أي األمر أٌسر علٌنا من ذلن }إِْن  َكانَْت إاِل َص
  .(ٔ)ذلن الملن وأهل أنطاكٌة، فبادوا عن وجه األرض، فلم تبك منهم بالٌة"

المول الثانً أولى بتؤوٌل اآلٌة، وذلن أن الرسالة ال ٌمال لها جند إال أن  لال الطبري:" 
ُسل، فٌ كون وجًها، وإن كان أًٌضا من المفهوم بظاهر اآلٌة بعًٌدا، ٌكون أراد مجاهد بذلن الرُّ

وذلن أن الرسل من بنً آدم ال ٌنزلون من السماء والخبر فً ظاهر هذه اآلٌة عن أنه لم ٌنزل 
 .(ٕ)من السماء بعد َمْهِلن هذا المإمن على لومه جنًدا وذلن بالمبلبكة أشبه منه ببنً آدم"

 .(ٖ)ٌعنً: من بعد لتل حبٌب النجار" لال مماتل:" 
: المبلبكة الذٌن ٌجٌبون بالوحً إلى األنبٌاء، -فً تفسٌر الحسن-الجند  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)فانمطع عنهم الوحً واستوجبوا العذاب، فجاءهم العذاب"
إذا  [، أي:" وما كنا منزلٌن المبلبكة على األمم1ٕلوله تعالى:}َوَما ُكنَّا ُمْنِزِلٌَن{ ]ٌس : 

 .(٘)أهلكناهم، بل نبعث علٌهم عذابًا ٌدمرهم"
 .(ٙ)ٌعنً: " المبلبكة" لال مماتل: 

 
 المرآن

ٌَْحةً َواِحَدةً فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن )  [6ٕ({ ]ٌس :6ٕ}إِْن َكانَْت إِالَّ َص
 التفسٌر: 

 ما كان هبلكهم إال بصٌحة واحدة، فإذا هم مٌتون لم تَْبَك منهم بالٌة.
ٌمول: ما كانت َهلَكتهم إال صٌحة واحدة أنزلها هللا من السماء علٌهم، فإذا  الطبري:"لال  

 .(2)هم هالكون"
لٌس لها مثنوٌة،  -علٌه السبلم -" }إن كانت إال صٌحة واحدة{ من جبرٌل لال مماتل: 

 .(1)}فإذا هم خامدون{ موتى مثل النار إذا طفبت ال ٌسمع لها صوت"
 .(5)}فإذا هم خامدون{: لد هلكوا" لال ٌحٌى:" 

سباق األمم ثبلثة، لم »عن عبد الرحمن ابن أبً لٌلى عن أبٌه، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌكفروا باهلل طرفة عٌن: علً بن أبً طالب، وصاحب آل ٌس، ومإمن آل فرعون، فهم 

 .(ٓٔ)«الصدٌمون وعلً أفضلهم
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إن »، وفً لراءتنا: «إن كانت إال رتمة واحدة»مسعود  لال ابن سرٌن: "فً لراءة ابن
 .(ٔ)«"كانت إال صٌحة واحدة

لال ابن كثٌر:" لال المفسرون : بعث هللا إلٌهم جبرٌل ، علٌه السبلم ، فؤخذ بعضادتً 
باب بلدهم ، ثم صاح بهم صٌحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم ، لم ٌبك فٌهم روح تتردد 

ن كثٌر من السلؾ أن هذه المرٌة هً أنطاكٌة ، وأن هإالء الثبلثة كانوا فً جسد. ولد تمدم ع
رسبل من عند المسٌح ، علٌه السبلم ، كما نص علٌه لتادة وؼٌره ، وهو الذي لم ٌذكر عن واحد 
 من متؤخري المفسرٌن ؼٌره ، وفً ذلن نظر من وجوه : 

، عز وجل ، ال من جهة المسٌح ، أحدها : أن ظاهر المصة ٌدل على أن هإالء كانوا رسل هللا 
ٌُْكْم مُ  ْزنَا بِثَاِلٍث فَمَالُوا إِنَّا إِلَ ٌِْن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ ٌِْهُم اثْنَ ْرَسلُوَن { إلى أن كما لال تعالى : } إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَ

ٌْنَا إاِل ٌُْكْم لَُمْرَسلُوَن * َوَما َعلَ [. ولو كان 2ٔ - ٗٔاْلببَلُغ اْلُمبٌُِن { ]ٌس :  لالوا : } َربُّنَا ٌَْعلَُم إِنَّا إِلَ
هإالء من الحوارٌٌن لمالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسٌح ، علٌه السبلم ، وهللا أعلم. ثم لو 

 [.٘ٔكانوا رسل المسٌح لما لالوا لهم : } َما أَْنتُْم إاِل بََشٌر ِمثْلُنَا { ]ٌس : 
المسٌح إلٌهم ، وكانوا أول مدٌنة آمنت بالمسٌح ؛ ولهذا  الثانً : أن أهل أنطاكٌة آمنوا برسل

كانت عند النصارى إحدى المدابن األربعة البلتً فٌهن بتَاركة ، وهن المدس ألنها بلد المسٌح ، 
وأنطاكٌة ألنها أول بلدة آمنت بالمسٌح عن آخر أهلها ، واإلسكندرٌة ألن فٌها اصطلحوا على 

سالفة والمساوسة والشمامسة والرهابٌن. ثم رومٌة ألنها مدٌنة اتخاذ البتاركة والمطارنة واأل
الملن لسطنطٌن الذي نصر دٌنهم وأطََّده. ولما ابتنى المسطنطٌنٌة نملوا البترن من رومٌة إلٌها ، 
كما ذكره ؼٌر واحد ممن ذكر توارٌخهم كسعٌد بن بطرٌك وؼٌره من أهل الكتاب والمسلمٌن ، 

ل مدٌنة آمنت ، فؤهل هذه المرٌة لد ذكر هللا تعالى أنهم كذبوا رسله، فإذا تمرر أن أنطاكٌة أو
 وأنه أهلكهم بصٌحة واحدة أخمدتهم، فاهلل أعلم.
الثالث : أن لصة أنطاكٌة مع الحوارٌٌن أصحاب المسٌح بعد نزول التوراة ، ولد ذكر أبو سعٌد 

ة لم ٌهلن أمة من األمم عن الخدري وؼٌر واحد من السلؾ : أن هللا تعالى بعد إنزاله التورا
آخرهم بعذاب ٌبعثه علٌهم ، بل أمر المإمنٌن بعد ذلن بمتال المشركٌن ، ذكروه عند لوله تعالى 

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن األولَى { ]المصص :  [. فعلى هذا ٌتعٌن ٖٗ: } َولَمَْد آتَ
ً المرآن العظٌممرٌة أخرى ؼٌر أنطاكٌة ، كما أطلك ذلن ؼٌر واحد أن هذه المرٌة المذكورة ف

من السلؾ أٌضا. أو تكون أنطاكٌة إن كان لفظها محفوظا فً هذه المصة مدٌنة أخرى ؼٌر هذه 
المشهورة المعروفة ، فإن هذه لم ٌعرؾ أنها أهلكت ال فً الملة النصرانٌة وال لبل ذلن ، وهللا ، 

 .(ٕ)سبحانه وتعالى ، أعلم"
 
 المرآن

 [ٖٓ({ ]ٌس :ٖٓ}ٌَاَحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما ٌَأْتٌِِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن )
 التفسٌر: 

ٌا حسرة العباد وندامتهم ٌوم المٌامة إذا عاٌنوا العذاب، ما ٌؤتٌهم من رسول من هللا تعالى إال 
 كانوا به ٌستهزبون وٌسخرون.

[، أي:" ٌا حسرة العباد وندامتهم ٌوم المٌامة ٖٓتعالى:}ٌَاَحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد{ ]ٌس : لوله 
 .(ٖ)إذا عاٌنوا العذاب"
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ٌمول تعالى ذكره: ٌا حسرةً من العباد على أنفسها وتنّدما وتلهفا فً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)استهزابهم برسل هللا"

 .(ٕ)ٌا ندامة للعباد فً اآلخرة باستهزابهم بالرسل فً الدنٌا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)كان حسرة علٌهم استهزاإهم بالرسل" لال مجاهد:" 
 .(ٗ): ٌا وٌبل للعباد"لال ابن عباس: "ٌمول 
أي: ٌا حسرة العباد على أنفسها على ما َضٌَّعت من أمر هللا، وفّرطت فً لال لتادة:" 

 .(٘)«"ٌَاَحْسَرةَ الِعبَاِد َعلى أْنفُِسَها»لمراءات: جنب هللا. لال: وفً بعض ا
سل فتحسَّروا عند العموبة" لال الواحدي:"   .(ٙ)ٌعنً: هإالء حٌن استهزإوا بالرُّ
معنى هذا : ٌا حسرتهم وندامتهم ٌوم المٌامة إذا عاٌنوا العذاب ، كٌؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)كذبوا رسل هللا ، وخالفوا أمر هللا، فإنهم كانوا فً الدار الدنٌا المكذبون منهم"
أن «: الحسرة»المعنى فً التفسٌر: أن استهزاءهم بالرسل حسرة علٌهم. و لال الزجاج:" 

 .(1)ال نهاٌة له بعده حتى ٌبمى للبه حسٌرا" ٌركب اإلنسان من شدة الندم ما
لال الزمخشري:" }ٌا حسرة على العباد{: نداء للحسرة علٌهم، كؤنما لٌل لها: تعالى ٌا  

حسرة فهذه من أحوالن التً حمن أن تحضرى فٌها، وهً حال استهزابهم بالرسل. والمعنى أنهم 
المتلهفون. أوهم متحسر علٌهم من  أحماء بؤن ٌتحسر علٌهم المتحسرون، وٌتلهؾ على حالهم

جهة المبلبكة والمإمنٌن من الثملٌن. وٌجوز أن ٌكون من هللا تعالى على سبٌل االستعارة فً 
 .(5)معنى تعظٌم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به، وفرط إنكاره له وتعجٌبه منه"

[، أي:" ما ٌؤتٌهم من ٖٓتَْهِزبُوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}َما ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِه ٌَسْ  
 .(ٓٔ)رسول من هللا تعالى إال كانوا به ٌستهزبون وٌسخرون"

 .(ٔٔ)أي : ٌكذبونه وٌستهزبون به ، وٌجحدون ما أرسل به من الحك" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌِْهْم اَل ٌَْرِجعُوَن )}أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن أَنَُّهْم   [ٖٔ({ ]ٌس :ٖٔإِلَ

 التفسٌر: 
ألم ٌر هإالء المستهزبون وٌعتبروا بمن لبلهم من المرون التً أهلكناها أنهم ال ٌرجعون إلى هذه 

 الدنٌا؟
ألم ٌر هإالء المشركون باهلل من لومن ٌا دمحم كم أهلكنا لبلهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔ)بتكذٌبهم رسلنا، وكفرهم بآٌاتنا من المرون الخالٌة، أنهم إلٌهم ال ٌرجعون"
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 .(ٕ)ٌعنً: ألم ٌروا أنَّ الذٌن أهلكناهم لبلهم ال ٌرجعون إلٌهم" لال الواحدي:" 
أي: فٌخافون أن ٌعجل لهم فً الدنٌا مثل الذي عجل لؽٌرهم ممن أهلن،  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)وأنهم مع ذلن ال ٌعودون إلى الدنٌا أبدا"
أي : ألم ٌتعظوا بمن أهلن هللا لبلهم من المكذبٌن للرسل ، كٌؾ لم تكن  لال ابن كثٌر:" 

جهلتهم وفََجرتهم من لولهم لهم إلى هذه الدنٌا كرة وال رجعة ، ولم ٌكن األمر كما زعم كثٌر من 
ْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا { ]المإمنون :  ًَ إِال َحٌَاتُنَا الدُّ [ ، وهم المابلون بالدور من الدهرٌة ، 2ٖ: } إِْن ِه

وهم الذٌن ٌعتمدون جهبل منهم أنهم ٌعودون إلى الدنٌا كما كانوا فٌها ، فرد هللا تعالى علٌهم 
ٌِْهْم ال ٌَْرِجعُوَن {"باطلهم ، فمال : } أَلَْم ٌَرَ   .(ٗ)ْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن أَنَُّهْم إِلَ

األمم: عاد وثمود ولوم لوط، فٌرى أهل }ِمَن اْلمُُروِن{لبل كفار مكة،  :"لَْبلَُهْم{لال مماتل:} 
 .(٘)مكة من هبلكهم أنهم إلٌهم ال ٌرجعون إلى الحٌاة الدنٌا"

ٌِْهْم ال ٌَْرِجعُوَن{، لال: عاد عن لتادة:   "}أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن أَنَُّهْم إِلَ
 .(ٙ)وثمود، ولرون بٌن ذلن كثٌر"

عن األعرج وأبى عمرو فً لوله: "}أنهم إلٌهم ال ٌرجعون{، لاال: لٌس فً مدة روي  
 .(2)اختبلؾ هذا من رجوع الدنٌا"

"اسم أهل كل عصر. وسموا بذلن، اللترانهم فً «: المرن»الجوزي:"لال ابن 
 .(1)الوجود"

 ، ألوال:«المرن»وللمفسرٌن فً المراد بـ
 .(ٓٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً (5)أحدها: أنه أربعون سنة، حكاه ابن سٌرٌن والزهراوي

 .(ٕٔ)الفراء، واختاره (ٔٔ)الثانً: ثمانون سنة، رواه أبو صالح عن ابن عباس
، وهو لول (ٔ)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن(ٖٔ)الثالث: مابة سنة، لاله عبد هللا بن بسر المازنً

 .(ٕ)الجمهور
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 . (ٗ)، وإٌاس بن معاوٌة(ٖ)الرابع: مابة وعشرون سنة، لاله زرارة بن أوفى
 . (٘)الخامس: عشرون سنة، حكاه الحسن البصري

 . (ٙ)عضهمالسادس: سبعون سنة، ذكره الفراء عن ب
السابع: أن المرن: أهل كل مدة كان فٌها نبً، أو طبمة من العلماء، للّت السنون، أو كثرت بدلٌل 

ثم الذٌن »ٌعنً: التابعٌن « ثم الذٌن ٌلونهم»ٌعنً: أصحابً  (2)«خٌركم لرنً:»-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله 
 .(1)ٌعنً: الذٌن أخذوا عن التابعٌن. وهذا لول الزجاج« ٌلونهم

 .(5)فالمرن: "ممدار التوسط فً أعمار أهل الزمان فهو فً كل لوم على ممدار أعمالهم"
 .(ٓٔ)والثامن: أن المرن: أمد. لاله أبو مالن

 والراجح أن المرن مبة سنة، إذ ورد فٌه الحدٌث مرفوعا وهو حدٌث لوي. وهللا أعلم. 
 لوالن: « االلتران». وفً معنى ذلن (ٔٔ)واشتماق المرن: من االلتران

أحدهما: أنه سمً لرنا، ألنه الممدار الذي هو أكثر ما ٌمترن فٌه أهل ذلن الزمان فً بمابهم. هذا 
 . (ٕٔ)اختٌار الزجاج

 . (ٖٔ)والثانً: أنه سمً لرنا، ألنه ٌمرن زمانا بزمان، وأمة بؤمة، لاله ابن األنباري
 .(ٔ)بٌن المرنٌن: ثبلثون سنة"ولال أبو عبٌدة:" ٌرون أن ألل ما 
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، والبدل على هذه «ألم ٌروا من أهلكنا»لال الزمخشري:" وفً لراءة ابن مسعود: 
المراءة بدل اشتمال، وهذا مما ٌرد لول أهل الرجعة، وٌحكى عن ابن عباس رضى هللا عنهما 

وم نحن إذن نكحنا: إن لوما ٌزعمون أن علٌا مبعوث لبل ٌوم المٌامة، فمال: ببس الم»أنه لٌل له: 
 .(ٖ)"(ٕ)«نساءه ولسمنا مٌراثه

عن أبً إسحك لال: لٌل البن عباس أن ناسا ٌزعمون أن علٌا مبعوث لبل ٌوم وروي 
المٌامة فسكت ساعة ثم لال: ببس الموم نحن إن كنا أنكحنا نساءه والتسمنا مٌراثه، أما تمرأون 

 .(ٗ)ال ٌرجعون{"}ألم ٌروا كم أهلكنا لبلهم من المرون أنهم إلٌهم 
ُ َمْن ٌَُموُت{، تكذٌبا بؤمر وروي   ٌَْمانِِهْم ال ٌَْبعَُث َّللاَّ ِ َجْهَد أَ عن لتادة، لوله: "}َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ

هللا أو بؤمرنا، فإن الناس صاروا فً البعث فرٌمٌن: مكذّب ومصّدق، ذُكر لنا أن رجبل لال البن 
علٌا مبعوث لبل ٌوم المٌامة، وٌتؤّولون هذه اآلٌة، فمال عباس: إن ناسا بهذا العراق ٌزعمون أن 

ًّ مبعوثا لبل ٌوم المٌامة  ة، ولعمري لو كان عل ابن عباس: كذب أولبن، إنما هذه اآلٌة للناس عامَّ
 .(٘)ما أنكحنا نساءه، وال لسمنا مٌراثه"

 
 المرآن

ٌْنَا ُمْحَضُروَن ) ا َجِمٌٌع لََد  [ٕٖ({ ]ٌس :ٕٖ}َوإِْن ُكلٌّ لَمَّ
 التفسٌر: 

وما كل هذه المرون التً أهلكناها وؼٌرهم، إال محضرون جمٌعًا عندنا ٌوم المٌامة للحساب 
 والجزاء.
وإن كل هذه المرون التً أهلكناها والذٌن لم نهلكهم وؼٌرهم عندنا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٙ)ٌوم المٌامة جمٌعهم محضرون"
أي : وإن جمٌع األمم الماضٌة واآلتٌة ستحضر للحساب ٌوم المٌام بٌن  لال ابن كثٌر:" 

ٌدي هللا ، عز وجل ، فٌجازٌهم بؤعمالهم كلها خٌرها وشرها ، ومعنى هذه كموله تعالى : } َوإِنَّ 
ا لٌََُوفٌَِّنَُّهْم َربَُّن أَْعَمالَُهْم { ]هود :   .(2)["ُٔٔٔكبل لَمَّ

 .(1)تفسٌر اآلٌة: أنهم ٌحضرون ٌوم المٌامة فٌمفون على ما عملوا" لال الزجاج:" 
المعنى: أن كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب ٌوم  لال الزمخشري:" 

 المٌامة. ولٌل محضرون معذبون، فإن للت: كٌؾ أخبر عن كل بجمٌع ومعناهما واحد؟ 
ٌنفلت منهم أحد، والجمٌع: معناه للت: لٌس بواحد: ألن كبل ٌفٌد معنى اإلحاطة، وأن ال 

االجتماع، وأن المحشر ٌجمعهم. والجمٌع: فعٌل بمعنى مفعول، ٌمال حى جمٌع، وجاءوا 
 .(5)جمٌعا"

ٌْنَا ُمْحَضُروَن{، أي: هم ٌوم المٌامة"  ا َجِمٌٌع لََد  .(ٔ)عن لتادة: "}َوإِْن ُكلٌّ لَمَّ
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ا»لئلثبات ، ومنهم َمْن شدد « إن»بالتخفٌؾ ، فٌكون أن « َوإن كل لََما: »ولرئ  ، «لَمَّ
ا»نافٌة ، و « إن»وجعل  ، تمدٌره : وما كل إال جمٌع لدٌنا محضرون ، «إال"»بمعنى « لمَّ

 .(ٕ)ومعنى المراءتٌن واحد ، وهللا أعلم
 [:ٕٖ-1ٕفوابد اآلٌات:]

 مظاهر لدرة هللا تعالى فً إهبلن أهل أنطاكٌة بصٌحة واحدة. -ٔ
 العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة منهم وعلٌهم.إبداء التحسر على  -ٕ
 حرمة االستهزاء بما هو من حرمات هللا تعالى التً ٌجب تعظٌمها. -ٖ
 طلب العبرة من أخبار الماضٌن وأحوالهم، والعالل من اعتبر بؽٌره. -ٗ
 تمرٌر المعاد والحساب والجزاء. -٘

 المرآن
ٌْنَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحبًّا فَِمْنهُ ٌَأُْكلُوَن )}َوآٌَةٌ لَُهُم اأْلَْرُض  ٌْتَةُ أَْحٌَ  [ٖٖ({ ]ٌس :ٖٖاْلَم

 التفسٌر: 
وداللة لهإالء المشركٌن على لدرة هللا على البعث والنشور: هذه األرض المٌتة التً ال نبات 

الناس واألنعام، ومن أحٌا فٌها، أحٌٌناها بإنزال الماء، وأخرجنا منها أنواع النبات مما ٌؤكل 
 األرض بالنبات أحٌا الخلك بعد الممات.

ٌْنَاَها{ ]ٌس :  ٌْتَةُ أَْحٌَ [، أي:" وداللة لهإالء ٖٖلوله تعالى:}َوآٌَةٌ لَُهُم اأْلَْرُض اْلَم
المشركٌن على لدرة هللا على البعث والنشور: هذه األرض المٌتة التً ال نبات فٌها، أحٌٌناها 

 .(ٖ)"بإنزال الماء
وداللة لهإالء المشركٌن على لُدرة هللا على ما ٌشاء، وعلى إحٌابه  لال الطبري: ٌمول:" 

من مات من خلمه وإعادته بعد فنابه، كهٌبته لبل مماته إحٌاإه األرض المٌتة، التً ال نبت فٌها 
 .(ٗ)وال زرع بالؽٌث الذي ٌنزله من السماء حتى ٌخرج زرعها"

أي: وعبلمة تدلهم على التوحٌد وأن هللا ٌبعث الموتى: إحٌاء األرض  لال الزجاج:" 
 .(٘)المٌتة"

أي : داللة لهم على وجود الصانع ولدرته التامة وإحٌابه الموتى }  لال ابن كثٌر:" 
ٌْتَةُ { أي : إذا كانت مٌتة هامدة ال شًء فٌها من النبات ، فإذا أنزل هللا علٌها الماء  األْرُض اْلَم

 .(ٙ)ت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهٌج"اهتز
 .(2)لال السمعانً:" لوله: }أحٌٌناها{ أي: بالمطر" 
}وآٌة{، معناه: عبلمة على الحشر وبعث األجساد، والضمٌر فً }لهم{،  لال ابن عطٌة:" 

 .(1)ٌراد به كفار لرٌش"
 . (5)، بالتشدٌد«المٌِّتَة» وٌمرأ: 

ٌْتة:   المٌِّتَة، واألصل التشدٌد، والتخفٌؾ أكثر، وكبلهمالال الزجاج:" وأصل الم
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 .(ٔ)جابز"
 .(ٕ)على الخفة أشٌع، لسلسها على اللسان"« المٌتة»المراءة بـ لال الزمخشري:" 
[، أي:" وأخرجنا منها أنواع ٖٖلوله تعالى:}َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحبًّا فَِمْنهُ ٌَؤُْكلُوَن{ ]ٌس : 

 .(ٖ)واألنعام"النبات مما ٌؤكل الناس 
 .(ٗ)ثم إخراجه منها الحب الذي هو لوت لهم وؼذاء، فمنه ٌؤكلون" لال الطبري:" 
لال السمعانً:" }وأخرجنا منها حبا{، أي: الحنطة والشعٌر وما أشبه هذا، }فمنه  

 .(٘)ٌؤكلون{ أي: من الحب ٌؤكلون"
 .(ٙ)أي : جعلناه رزلا لهم وألنعامهم" لال ابن كثٌر:" 
هو « الحب»لوله: }فمنه ٌؤكلون{، بتمدٌم الظرؾ للداللة على أن  الزمخشري:"لال  

الشًء الذي ٌتعلك به معظم العٌش وٌموم باالرتزاق منه صبلح اإلنس، وإذا لل جاء المحط 
 .(2)وولع الضر، وإذا فمد جاء الهبلن ونزل الببلء"

 
 المرآن

ْرنَا فٌَِها ِمَن اْلعٌُُوِن )}َوَجعَْلنَا فٌَِها َجنَّاٍت ِمْن نَِخٌٍل   [ٖٗ({ ]ٌس :َٖٗوأَْعنَاٍب َوفَجَّ
 التفسٌر: 

رنا فٌها من عٌون المٌاه ما ٌسمٌها.  وجعلنا فً هذه األرض بساتٌن من نخٌل وأعناب، وفجَّ
[، أي:" وجعلنا فً هذه ٖٗلوله تعالى:}َوَجعَْلنَا فٌَِها َجنَّاٍت ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعنَاٍب{ ]ٌس : 

 .(1)ض بساتٌن من نخٌل وأعناب"األر
وجعلنا فً هذه األرض التً أحٌٌناها بعد موتها بساتٌن من نخٌل  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)وأعناب"
ْرنَا فٌَِها ِمَن اْلعٌُُوِن{ ]ٌس :  رنا فٌها من عٌون المٌاه ما ٖٗلوله تعالى:}َوفَجَّ [، أي:" وفجَّ
 .(ٓٔ)ٌسمٌها"

 .(ٔٔ)ٌمول: وأنبعنا فٌها من عٌون الماء" لال الطبري:" 
لال السمعانً:" أي: وفجرنا فٌها المٌاه من العٌون؛ لٌؤكلوا من الثمر الحاصل  
 .(ٕٔ)بالماء"

أي : جعلنا فٌها أنهاًرا سارحة فً أمكنة ، ٌحتاجون إلٌها لٌؤكلوا من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)ثمره"
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 المرآن

ٌِْدٌِهْم أَفاََل ٌَْشُكُروَن )}ِلٌَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه   [ٖ٘({ ]ٌس :َٖ٘وَما َعِملَتْهُ أَ
 التفسٌر: 

هم، وال بحولهم  كل ذلن؛ لٌؤكل العباد من ثمره، وما ذلن إال من رحمة هللا بهم ال بسعٌهم وال بكّدِ
 وبموتهم، أفبل ٌشكرون هللا على ما أنعم به علٌهم من هذه النعم التً ال تعدُّ وال تحصى؟

ٌِْدٌِهْم{ ]ٌس : لوله  [، أي:" كل ذلن؛ لٌؤكل العباد ٖ٘تعالى:}ِلٌَؤُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَتْهُ أَ
هم، وال بحولهم وبموتهم"  .(ٕ)من ثمره، وما ذلن إال من رحمة هللا بهم ال بسعٌهم وال بكّدِ

أنشؤنا هذه الجنات فً هذه األرض لٌؤكل عبادي من ثمره، وما عملت  لال الطبري:" 
 .(ٖ)أٌدٌهم مما ؼرسوا هم وزرعوا"

 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: ولٌؤكلوا مما عملته أٌدٌهم مما ٌحرثون وٌزرعون وٌؽرسون" 
لما امتن على خلمه بإٌجاد الزروع لهم َعَطؾ بذكر الثمار وتنوعها  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْدٌِهْم { أي : وما ذان كله إال من رحمة هللا بهم ، ال بسعٌهم وأصناف َ ها، ولوله : } َوَما َعِملَتْهُ أ

 .(٘)وال كدهم ، وال بحولهم ولوتهم"
 .(ٙ)ٌمول : لم ٌكن ذلن من صنع أٌدٌهم ولكنه من فعلنا" لال مماتل:" 
خفض، المعنى: « ما»، وموضع «هاء»بؽٌر « وما عملت:»وٌمرأ  لال الزجاج:" 

نفٌا، على معنى: لٌؤكلوا من ثمره « ما»لٌؤكلوا من ثمره ومما عملته أٌدٌهم، وٌجوز أن تكون 
 .(2)«"الهاء»ولم تعمله أٌدٌهم. هذا على إثبات 

تعالى، « هلل»بفتحتٌن وضمتٌن وضمة وسكون، والضمٌر « ثمره» لال الزمخشري: 
لٌؤكلوا مما خلمه هللا من الثمر ومن ما عملته أٌدٌهم من الؽرس والسمً واآلبار،  المعنى: "و

وؼٌر ذلن من األعمال إلى أن بلػ الثمر منتهاه وإبان أكله، ٌعنى أن الثمر فً نفسه فعل هللا 
، فنمل «فجرنا»، و«وجعلنا»آدم، وأصله من ثمرنا كما لال:  وخلمه، وفٌه آثار من كد بنى

، وتترن «النخٌل»الكبلم من التكلم إلى الؽٌبة على طرٌمة االلتفات. وٌجوز أن ٌرجع إلى 
ؼٌر مرجوع إلٌها، ألنه علم أنها فً حكم النخٌل فٌما علك به من أكل ثمره، وٌجوز « األعناب»

 :(1)ت، كما لال رإبةأن ٌراد: من ثمر المذكور وهو الجنا
 فٌها خطوط من بٌاض وبلك ... كؤنه فً الجلد تولٌع البهك 

نافٌة على أن الثمر خلك هللا ولم تعمله أٌدى « ما»فمٌل له، فمال: أردت كؤن ذان: ولن أن تجعل 
 .(5)الناس وال ٌمدرون علٌه"

على ما أنعم به علٌهم من [، أي:" أفبل ٌشكرون هللا ٖ٘لوله تعالى:}أَفبََل ٌَْشُكُروَن{ ]ٌس : 
 .(ٔ)هذه النعم التً ال تعدُّ وال تحصى؟"
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 .(ٕ)لال السمعانً:" ٌعنً: هذه النعم" 
 .(ٖ)رب هذه النعم فٌوحدوه" لال مماتل: ٌعنً:" 
ٌمول: أفبل ٌشكر هإالء الموم الذٌن رزلناهم هذا الرزق من هذه األرض  لال الطبري:" 

 .(ٗ)المٌتة التً أحٌٌناها لهم َمْن رزلهم ذلن وأنعم علٌهم به؟"
أي : فهبل ٌشكرونه على ما أنعم به علٌهم من هذه النعم التً ال تعد وال  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)تحصى ؟"
 

 المرآن
ا اَل ٌَْعلَُموَن ) }ُسْبَحاَن الَِّذي َخلَكَ  ا تُْنبُِت اأْلَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممَّ ({ ]ٌس ٖٙاأْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ

:ٖٙ] 
 التفسٌر: 

ه هللا العظٌم الذي خلك األصناؾ جمٌعها من أنواع نبات األرض، ومن أنفسهم ذكوًرا وإناثًا،  تنزَّ
د سبحانه بالخلك، فبل ٌنبؽً أن ٌُْشَرن به ومما ال ٌعلمون من مخلولات هللا األخرى. لد انفر

 ؼٌره.
ه وتمدَّس هللا العلً  [، أي:"ٖٙلوله تعالى:}ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََك اأْلَْزَواَج ُكلََّها{ ]ٌس :  تنزَّ

 .(ٙ)"الجلٌل الذي خلك األصناؾ كلها، والمختلفة األلوان والطعوم واألشكال من جمٌع األشٌاء
 .(2)ٌمول تعالى ذكره تنزٌها وتبربة للذي خلك األلوان المختلفة كلها" لال الطبري:" 
 .(1)لال السمعانً:" أي: سبحوا هللا الذي خلك األصناؾ كلها" 
األجناس «: األزواج»}سبحان{: تبربة هللا من السوء وتنزٌهه، ومعنى لال الزجاج:" 

 .(5)كلها من النبات والحٌوان وؼٌرها"
 .(ٓٔ)}ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََك األَْزَواَج ُكلََّها{ ،أي: األلوان كلها" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)ولال السدي: األصناؾ كلها" 
 .(ٕٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: األجناس كلها" 
 .(ٖٔ)األجناس واألصناؾ"«: األزواج» لال الزمخشري:" 
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ا تُْنبُِت اأْلَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممَّ   ا  [، أي:"ٖٙا اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}ِممَّ ممَّ
ومما تُخرج األرُض من النخٌل واألشجار، والزروع والثمار، ومن أنفسهم من الذكور واإِلناث، 

 .(ٔ)"ال ٌعلمون من مخلولات هللا األخرى
من نبات األرض، ومن أنفسهم، ٌمول: وخلك من أوالدهم ذكوًرا  لال الطبري:أي:" 

وإناثًا، ومما ال ٌعلمون أًٌضا من األشٌاء التً لم ٌطلعهم علٌها، خلك كذلن أزواًجا مما ٌضٌؾ 
 .(ٕ)إلٌه هإالء المشركون، وٌصفونه به من الشركاء وؼٌر ذلن"

}مما تنبت األرض{ مما تخرج األرض من ألوان النبات والشجر }ومن  لال مماتل:" 
 .(ٖ)أنفسهم{: الذكر واألنثى، }ومما ال ٌعلمون{: من الخلك"

ا تُْنبُِت اأْلَْرُض{، أي : من زروع وثمار ونبات. }َوِمْن أَْنفُِسِهْم {  لال ابن كثٌر:"  }ِممَّ
ا ال ٌَْعلَُموَن  { أي : من مخلولات شتى ال ٌعرفونها ، كما لال تعالى : فجعلهم ذكًرا وأنثى، }َوِممَّ

ٌِْن لَعَلَُّكْم تََذكَُّروَن { ]الذارٌات :  ٍء َخلَْمنَا َزْوَج ًْ  .(ٗ)["5ٗ}َوِمْن ُكّلِ َش
}ومن أنفسهم ومما ال ٌعلمون{: مما خلك هللا من جمٌع األنواع  لال الزجاج:" 
 .(٘)واألشباه"
 .(ٙ)ال ٌعلمون{ مما خلك فً البر والبحر"لال ابن ابً زمنٌن:" }ومما  
لال السمعانً:" أي: من النبات، والحٌوان الذي ال ٌعلمونه، وذكر بعض أهل التفسٌر:  

أن ما ال ٌعلمون ها هنا هو الروح، وهللا تعالى خلك الروح فً النفس وال ٌعلمه أحد، وذكر 
 .(2)بعضهم"
البر والبحر وؼٌر ذلن مما لم ٌمفوا  }ومما ال ٌعلمون{: من دواب لال ابن الجوزي:" 

 .(1)على علمه"
}ومما ال ٌعلمون{: ومن أزواج لم ٌطلعهم هللا علٌها وال توصلوا إلى  لال الزمخشري:" 

معرفتها بطرٌك من طرق العلم، وال ٌبعد أن ٌخلك هللا تعالى من الخبلبك الحٌوان والجماد ما لم 
حاجة بهم فً دٌنهم ودنٌاهم إلى ذلن العلم، ولو كانت  ٌجعل للبشر طرٌما إلى العلم به، ألنه ال

 .(5)بهم الٌه حاجة ألعلمهم بما ال ٌعلمون، كما أعلمهم بوجود ما ال ٌعلمون"
}ومما ال ٌعلمون{ ومن أزواج لم ٌطلعهم هللا علٌها وال توصلوا إلى  لال النسفً:" 

 .(ٓٔ)معرفتها ففً األودٌة والبحار أشٌاء ال ٌعلمها الناس"
ا ال ٌَْعلَُموَن{ وهو كموله:}َوٌَْخلُُك ما ال تَْعلَُمون{]النمل:  لال ٌحٌى بن سبلم:"  }َوِممَّ

1"](ٔٔ). 
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تنبه هذه االٌة على التفكر فً بدٌع صنعه فمال: تنزٌها لمن خلك  لال المشٌري فً اآلٌة:" 
ء األخرى التً األشٌاء المتشاكلة فى األجزاء واألعضاء، من النبات، ومن أنفسهم، ومن األشٌا

ال ٌعلمون تفصٌلها، كٌؾ جعل أوصافها فً الطعوم والروابح، فى الشكل والهٌبة، فى اختبلؾ 
األشجار فى أورالها وفنون أؼصانها وجذوعها وأصناؾ أنوارها وأزهارها، واختبلؾ أشكال 

لوم:  تمارها فى تفرلها واجتماعها، ثم ما نٌط بها من االنتفاع على مجرى العادة مما ٌسمٌه
الطبابع فى الحرارة والبرودة، والرطوبة والٌبوسة، واختبلؾ األحداث التً ٌخلمها هللا عمٌب 
شراب هذه األدوٌة وتناول هذه األطعمة على مجرى العادة من التؤثٌرات التً تحصل فً 
األبدان. ثم اختبلؾ صور هذه األعضاء الظاهرة واألجزاء الباطنة، فاألولات متجانسة، 

 .(ٔ)ن متماثلة، والجواهر متشاكلة"واألزما
 [:ٖٙ-ٖٖفوابد اآلٌات:]

تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء التً هً الموة الدافعة لئلنسان على فعل الخٌرات وترن الشرور  -ٔ
 المنكرات.

دلٌل نظام الزوجٌة وهو آٌة على أن المرآن وحً هللا وكبلمه إذ لرر المرآن نظام الزوجٌة  -ٕ
 لهذا النظام فً الذرة وؼٌرها فً المرن العشرٌن.لبل معرفة الناس 

وجوب شكر هللا تعالى باإلٌمان وبطاعته وطاعة رسوله على نعمه ومنها اإلٌجاد ونعمة  -ٖ
 اإلمداد أي بالؽذاء والماء والهواء.

 المرآن
ٌُْل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن )  [4ٖ: ({ ]ٌس4ٖ}َوآٌَةٌ لَُهُم اللَّ

 التفسٌر: 
 وعبلمة لهم دالة على توحٌد هللا وكمال لدرته: هذا اللٌل ننزع منه النهار، فإذا الناس مظلمون.

ٌُْل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر{ ]ٌس :  [، أي:" وعبلمة لهم دالة على 2ٖلوله تعالى:}َوآٌَةٌ لَُهُم اللَّ
 .(ٕ)النهار"توحٌد هللا وكمال لدرته: هذا اللٌل ننزع منه 

ٌمول تعالى ذكره: ودلٌل لهم أًٌضا على لدرة هللا على فعل كل ما شاء:  لال الطبري:" 
ٌُْل{، ننزع عنه النهار" }اللَّ

(ٖ). 
ٌُْل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر فَإَِذا ُهْم ُمْظِلُمون{، لال: ٌولج اللٌل فً وروي عن لتادة:"}  َوآٌَةٌ لَُهُم اللَّ

 .(ٗ)نهار فً اللٌل"النهار، وٌولج ال
وهذا الذي لاله لتادة بعٌد، وذلن أن إٌبلج اللٌل فً النهار، إنما هو زٌادة  لال الطبري:" 

ما نمص من ساعات هذا فً ساعات اآلخر، ولٌس السْلخ من ذلن فً شًء، ألن النهار ٌسلخ 
من اللٌل كله، وكذلن اللٌل من النهار كله، ولٌس ٌولج كّل اللٌل فً كّل النهار، وال كّل النهار فً 

 .(٘)كّل اللٌل"
} نَْسلَُخ ِمْنهُ النَّهاَر{: نمٌّزه منه فنجىء بالظلمة، ٌمال للرجل: سلخه هللا  لال ابو عبٌدة:" 
 .(ٙ)من دٌنه"
 .(2)[، أي:" فإذا الناس مظلمون"2ٖلوله تعالى:}فَإَِذا ُهْم ُمْظِلُموَن{ ]ٌس : 
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 .(ٔ)باللٌل" لال مماتل:" 
 .(ٕ)أي: داخلون فً الظبلم" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)ٌمول: فإذا هم لد صاروا فً ظلمة بمجًء اللٌل" لال الطبري:" 

 
 المرآن

 [6ٖ({ ]ٌس :6ٖ}َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ لََها َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم )
 التفسٌر: 

تمدٌر العزٌز وآٌة لهم الشمس تجري لمستمر لها، لدَّره هللا لها ال تتعداه وال تمصر عنه، ذلن 
 الذي ال ٌؽالَب، العلٌم الذي ال ٌؽٌب عن علمه شًء.

[، أي:" وآٌة لهم الشمس تجري 1ٖلوله تعالى:}َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ لََها{ ]ٌس : 
 .(ٗ)لمستمر لها، لدَّره هللا لها ال تتعداه وال تمصر عنه"

نى: إلى موضع لرارها؛ ٌمول:" والشمس تجري لموضع لرارها، بمعلال الطبري:  
ٌِْه َوَسلَّم"  .(٘)وبذلن جاء األثر عن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

عن أبً ذَر الؽفارّي، لال: "كنت جالسا عند النبً َصلَّى هللا علٌه وسلم فً المسجد، فلما  
ؼربت الشمس، لال: ٌا أبا ذر هل تدري أٌن تذهب الشمس؟ للت هللا ورسوله أعلم لال: فإنها 
تذهب فتسجد بٌن ٌدي ربها، ثم تستؤذن بالرجوع فٌإذن لها، وكؤنها لد لٌل لها ارجعً من حٌث 

 .(ٙ)جبت، فتطلع من مكانها وذلن مستمرها"
عن أبً ذر لال: "سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن لوله: والشمس تجري لمستمر وفً رواٌة  
 .(2)«"مستمرها تحت العرش»لها لال: 
 [، وجوه من التفسٌر:1ٖلوله تعالى:}َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ لََها{ ]ٌس :وفً  

 .(1)أحدها : ٌعنً: النتهاء أمرها عند انمضاء الدنٌا، حكاه ابن عٌسى
 .(5)لولت لها إلى ٌوم المٌامة" لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)الثانً : لولت واحد ال تعدوه، لاله لتادة
 . (ٔٔ)منازلها فً الؽروب ، ثم ترجع إلى أدنى منازلها ، لاله الكلبًالثالث : أي: أبعد 

 .(ٕٔ)أي: موضع تنتهً إلٌه فبل تجاوزه؛ ثم ترجع" لال ابن لتٌبة:" 
}والشمس تجري لمستمر لها{ :ال تجاوزه. وهذا أبعد مسٌرها، ثم ترجع إلى  لال ٌحٌى:" 

 .(ٔ)أدنى منازلها فً تفسٌر الحسن إلى ٌوم المٌامة حٌث تكور فٌذهب ضوءها"
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فً اآلٌة لال: "}لمستمر لها{: أن تطلع فتردها ذنوب بنً آدم، فإذا وروي عن ابن عمر،  
حتى إذا ؼربت سلمت فبل ٌإذن لها فتمول: إن ؼربت سلمت: وسجدت واستؤذنت فٌإذن لها 

السٌر بعٌد وإنً لم ٌإذن لً ال أبلػ، فتحبس ما شاء هللا أن تحبس، ثم ٌمال اطلعً من حٌث 
 .(ٕ)ؼربت لال: فمن ٌومبذ إلى ٌوم المٌامة ال ٌنفع نفسا إٌمانها"

لو أن الشمس تجري مجرى واحدا من أهل األرض فٌخشى منها،  ولال ابن عمر:" 
ولكنها تلحك فً الصٌؾ وتعترض فً الشتاء فلو أنها طلعت مطلعها فً الشتاء فً الصٌؾ 

 .(ٖ)النضجهم الحر، ولو أنها طلعت مطلعها فً الصٌؾ لمطعهم البرد"
 .(ٗ)«والشمس تجري ال مستمر لها»وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان ٌمرأها : 

اللٌل والنهار وال ولوؾ لها وال  لال الماوردي:"وتؤوٌل هذه المراءة أنها تجري فً
 .(٘)لرار"

 .(ٙ)«وذلن مستمر لها» وفً لراء عبدهللا:
[، أي:" ذلن تمدٌر العزٌز الذي ال 1ٖلوله تعالى:}َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم{ ]ٌس : 

 .(2)ٌؽالَب، العلٌم الذي ال ٌؽٌب عن علمه شًء"
ٌمول: هذا الذي وصفنا من جري الشمس لمستمر لها، تمدٌر العزٌز فً  لال الطبري:" 

 .(1)انتمامه من أعدابه، العلٌم بمصالح خلمه، وؼٌر ذلن من األشٌاء كلها، ال ٌخفً علٌه خافٌة"
} َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز { أي : الذي ال ٌخالَؾ وال ٌُمانَع ، } اْلعَِلٌم { بجمٌع  لال ابن كثٌر:" 

حركات والسكنات ، ولد لدر ذلن ولَنَّنَه على منوال ال اختبلؾ فٌه وال تعاكس ، كما لال تعالى ال
ٌَْل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم { ]األنعام :  : } فَاِلُك اإلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّ

 .(5)["ٕٔبموله : } َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم { ]فصلت : [. وهكذا ختم آٌة حم السجدة" 5ٙ
 

 المرآن
ْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلمَِدٌِم )  [6ٖ({ ]ٌس :6ٖ}َواْلمََمَر لَدَّ

 التفسٌر: 
مستدًٌرا، ثم ٌرجع والممَر آٌة فً خلمه، لدَّرناه منازل كل لٌلة، ٌبدأ هبلال ضبٌبل حتى ٌكمل لمًرا 
 ضبٌبل مثل ِعْذق النخلة المتموس فً الرلة واالنحناء والصفرة؛ لمدمه وٌُْبسه.

والممَر لدرنا مسٌره فً منازل  [، أي:"5ٖلوله تعالى:}َواْلمََمَر لَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل{ ]ٌس : 
 .(ٓٔ)ٌسٌر فٌها لمعرفة الشهور"

وآٌة لهم، تمدٌرنا الممر منازل للنمصان بعد تناهٌه وتمامه  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)واستوابه"
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 أي : جعلناه ٌسٌر سًٌرا آخر ٌستدل به على مضً الشهور ، كما أن لال ابن كثٌر:" 
ًَ َمَوالٌُِت ِللنَّاِس   الشمس ٌعرؾ بها اللٌل والنهار ، كما لال تعالى : } ٌَْسؤَلُونََن َعِن األِهلَِّة لُْل ِه

[ ، ولال } ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضٌَاًء َواْلمََمَر نُوًرا َولَدََّرهُ َمنَاِزَل 15َٔواْلَحّجِ { ]البمرة : 
نٌَِن َواْلِحَساَب { اآلٌة ]ٌونس :  ٌِْن فََمَحْونَا ِ٘لتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ َ ٌَْل َوالنََّهاَر آٌَت [ ، ولال : } َوَجعَْلنَا اللَّ

نٌَِن َواْلِحسَ آٌَةَ ال ٌِْل َوَجعَْلنَا آٌَةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَؽُوا فَْضبل ِمْن َربُِّكْم َوِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ اَب َوُكلَّ لَّ
ْلنَاهُ تَْفِصٌبل { ]اإلسراء :  ٍء فَصَّ ًْ [ ، فجعل الشمس لها ضوء ٌخصها ، والممر له نور َٕٔش
، فالشمس تطلع كل ٌوم وتؽرب فً آخره على ضوء واحد  ٌخصه ، وفاوت بٌن سٌر هذه وهذا

، ولكن تنتمل فً مطالعها ومؽاربها صٌفًا وشتاء ، ٌطول بسبب ذلن النهار وٌمصر اللٌل ، ثم 
ٌطول اللٌل وٌمصر النهار ، وجعل سلطانها بالنهار ، فهً كوكب نهاري. وأما الممر ، فمدره 

 للٌل النور ، ثم ٌزداد نوًرا فً اللٌلة الثانٌة ، منازل ، ٌطلع فً أول لٌلة من الشهر ضبٌبل
وٌرتفع منزلة ، ثم كلما ارتفع ازداد ضٌاء ، وإن كان ممتبًسا من الشمس ، حتى ٌتكامل نوره فً 

 .(ٕ)اللٌلة الرابعة عشرة ، ثم ٌشرع فً النمص إلى آخر الشهر"
 .(ٖ)}منازل{ فى السماء ٌزٌد، ثم ٌستوي، ثم ٌنمص فً آخر الشهر" لال مماتل:" 
وهً ثمانٌة وعشرون منزالً فً ثمانٌة وعشرٌن لٌلة، ٌنزل كل لٌلٍة فً  لال الصابونً:" 

 .(ٗ)واحد منها ال ٌتخطاها وال ٌتعادها، فإذا كان فً آخر لٌلة دقَّ واستموس"
 :(٘)[، لوالن5َٖمنَاِزَل{ ]ٌس : لوله تعالى:}َواْلمََمَر لَدَّْرنَاهُ وفً  

أحدهما : جعله فً كل لٌلة على ممر له ، ٌزٌد فً كل لٌلة من أول الشهر حتى ٌستكمل ثم 
 ٌنمص بعد استكماله حتى ٌعود كما بدأ ، وهو محتمل .

الثانً : أنه ٌطلع كل لٌلة فً منزل حتى ٌستكمل جمٌع المنازل فً كل شهر ، ولذلن جعل 
 السنة الشمسٌة ثبلثة عشر شهراً لمرٌاً .بعض الحساب 

حتى صار كؽصن النخل  [، أي:"5ٖلوله تعالى:}َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلمَِدٌِم{ ]ٌس : 
 .(ٙ)الٌابس"
العرجون: من العذق من الموضع النابت فً النخلة إلى موضع  لال الطبري: ٌمول:" 

م، والمدٌم هو الٌابس، ألن ذلن من العذق، ال الشمارٌخ؛ وإنما شبهه جل ثناوه بالعرجون المدٌ
ٌكاد ٌوجد إال متموسا منحنٌا إذا لدم وٌبس، وال ٌكاد أن ٌصاب مستوٌا معتدال كؤؼصان سابر 
األشجار وفروعها، فكذلن الممر إذا كان فً آخر الشهر لبل استسراره، صار فً انحنابه 

 .(2)وتموسه نظٌر ذلن العرجون"
 .(1)عنمود التمر حٌن ٌجؾ وٌصفر وٌتموس"وهو  لال الصابونً:" 
 .(5)، لال: العذق"}َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلمَِدٌِم{عن سلٌمان التٌمً، لوله: " 
لدره هللا منازل، فجعل ٌنمص حتى كان مثل عذق النخلة، شبهه بعذق  لال لتادة:" 
 .(ٔ)النخلة"
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 [، وجهان:5ٖاْلمَِدٌِم{ ]ٌس :وفً لوله تعالى:}َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن  
، ومنه لول (ٖ)، ومجاهد(ٕ)أحدهما : أنه العذق الٌابس إذا استموس، وهو معنى لول ابن عباس

ار بن منمذ التمٌمً  :(ٗ)مرَّ
 ...  فهً صفراء كعرجون الممرَعبَِك العنبُر والمسُن بها

فالعرجون إذا عتك وٌبس وتوس شبه الممر فً دلته وصفرته به. وٌمال  لال المرطبً:" 
 .(٘)"له أٌضا اإلهان والكباسة والمنو، وأهل مصر ٌسمونه اإلسباطة

 .(2)ٌزٌد بن األصم، و(ٙ)، لاله الحسنماببل عذق النخلة إذا لدم فانحنىالثانً : أنه 
 .(1)ولال عكرمة:" النخلة المدٌمة" 
حتى عاد مثل الخٌط كما ٌكون أول ما استهل فٌه }كالعرجون{، ٌعنً:  ولال مماتل:" 

 .(5)العذق الٌابس المنحنً }المدٌم{الذي أتى علٌه الحول"
الذي لد أتى « المدٌم»عود الكباسة. وهو: اإلهان أٌضا. و «: العرجون» لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٓٔ)به" -آخر لٌلة ٌطلع-علٌه حول فاستموس ودق. وشبه الممر 
ثم بعد هذا ٌبدٌه هللا جدًٌدا فً أول الشهر اآلخر ، والعرب تسمً كل  لال ابن كثٌر:" 

ثبلث لٌال من الشهر باسم باعتبار الممر ، فٌسمون الثبلث األول "ُؼَرر" واللواتً بعدها "نفل" ، 
اشرة ، واللواتً بعدها "تُسع" ؛ ألن أخراهن التاسعة ، واللواتً بعدها "ُعَشر" ؛ ألن أوالهن الع

واللواتً بعدها "البٌض" ؛ ألن ضوء الممر فٌهن إلى آخرهن ، واللواتً بعدهن "ُدَرع" جمع 
َدْرعاء ؛ ألن أولهن ُسود؛ لتؤخر الممر فً أولهن ، ومنه الشاة الدرعاء وهً التً رأسها أسود. 

لممر وبعدهن ثبلث "ُظلم" ثم ثبلث "َحنَادس" ، وثبلث "دآدئ" وثبلث "َمحاق" ؛ النمحاق ا
أواخر الشهر فٌهن. وكان أبو ُعبٌد ٌنكر التُّسع والعَشر. كذا لال فً كتاب "ؼرٌب 

 .(ٔٔ)المصنؾ"
 

 المرآن
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ٌُْل َسابُِك النََّهاِر َوُكلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن ) ({ ٓٗ}اَل الشَّْمُس ٌَْنبَِؽً لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َواَل اللَّ
 [ٓٗ]ٌس :

 التفسٌر: 
الشمس والممر واللٌل والنهار ولت لدَّره هللا له ال ٌتعدَّاه، فبل ٌمكن للشمس أن تلحك لكل من 

ل أن ٌسبك النهار، فٌدخل علٌه لبل انمضاء  الممر فتمحو نوره، أو تؽٌر مجراه، وال ٌمكن للٌَّ
 ولته، وكل من الشمس والممر والكواكب فً فلن ٌَْجرون.

ٌُْل َسابُِك النََّهاِر{ ]ٌس :لوله تعالى:}اَل الشَّْمُس ٌَْنبَؽِ   [، ًٓٗ لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َواَل اللَّ
ل أن ٌسبك  أي:" ال ٌمكن للشمس أن تلحك الممر فتمحو نوره، أو تؽٌر مجراه، وال ٌمكن للٌَّ

 .(ٔ)النهار، فٌدخل علٌه لبل انمضاء ولته"
هب ضوإها بضوبه، فتكون ال الشمس ٌصلح لها إدران الممر، فٌذ لال الطبري: ٌمول:" 

األولات كلها نهارا ال لٌل فٌها، وال اللٌل بفابت النهار حتى تذهب ظلمته بضٌابه، فتكون 
 .(ٕ)األولات كلها لٌبل"

أي: ال ٌمكن للشمس وال ٌصح لها أن تجتمع مع الممر باللٌل فتمحو  لال الصابونً:" 
نوره، ألن ذلن ٌُخلُّ بتلوٌن النبات، ومصلحة العباد، وال اللٌل ٌسبك النهار حتى ٌدركه فٌذهب 

 .(ٖ)بضٌابه فتكون األولات كلها لٌبل"
ا عن مجاهد:" أن أناسا من الٌهود لالوا لعمر بن الخطاب: تمولون: جنة عرضه 

السموات واألرض فؤٌن تكون النار؟ لال: أرأٌت إذا جاء النهار أٌن ٌكون اللٌل وإذا جاء اللٌل 
 .(ٗ)أٌن ٌكون النهار؟ ٌفعل هللا ما ٌشاء"

 [، وجوه من التفسٌر:ٓٗلوله تعالى:}اَل الشَّْمُس ٌَْنبَِؽً لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر{ ]ٌس :وفً  
 .(٘)هما ضوء اآلخر ، لاله مجاهدأحدها : أي: ال ٌشبه ضوء أحد

 .(ٙ)ال ٌشبه ضوءها ضوء اآلخر، ال ٌنبؽً لها ذلن" لال مجاهد:" 
الثانً : ال ٌجتمع ضوء أحدهما مع ضوء اآلخر، ألن ضوء الممر لٌبلً وضوء الشمس نهاراً ، 

، وأبو (1)-فً رواٌة-، والحسن(2)فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان اآلخر ، لاله لتادة
 .(ٓٔ)، والضحان(5)صالح

ولكل حد وعلم ال ٌعدوه، وال ٌمصر دونه؛ إذا جاء سلطان هذا، ذهب سلطان  لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)هذا، وإذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا"

لكل واحد منهما سلطان، للممر سلطان باللٌل وللشمس سلطان بالنهار، فبل  لال الحسن:" 
 .(ٔ)ٌنبؽً للشمس أن تطلع باللٌل"
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 .(ٕ)ال ٌدرن هذا ضوء هذا وال هذا ضوء هذا" لال أبو صالح:" 
وهذا فً ضوء الممر وضوء الشمس، إذا طلعت الشمس لم ٌكن للممر  لال الضحان:" 

 .(ٖ)ضوء، وإذا طلع الممر بضوبه لم ٌكن للشمس ضوء"
ٌشتركان  الثالث : معناه: أنهما إذا اجتمعا فً السماء كان أحدهما بٌن ٌدي اآلخر فً منازل ال

 .(ٗ)فٌها ، لاله ابن عباس
 .(٘)الرابع : أنهما ال ٌجتمعان فً السماء لٌلة الهبلل خاصة، وهذا معنى لول الحسن

 .(ٙ)ذان لٌلة الهبلل" لال الحسن:" 
الخامس : أنه ال تدرن الشمس الممر لٌلة البدر خاصة ألنه ٌبادر بالمؽٌب لبل طلوعها ، حكاه 

 .(2)ٌحٌى بن سبلم
أحسن ما لٌل فً معناه وأبٌنه مما ال ٌدفع: أن سٌر الممر سٌر سرٌع  النحاس:"ولال  

 .(1)فالشمس ال تدركه فً السٌر"
ٌُْل َسابُِك النََّهاِر{ ]ٌس :   من التفسٌر: وجهان[، ٓٗوفً لوله تعالى:}َواَل اللَّ

بٌن اللٌل  ال فترةأي: ال ٌؤتً لٌل بعد لٌل من ؼٌر نهار فاصل بٌنهما، المعنى: ا : مأحده
والنهار، بل كل منهما ٌعمب اآلخر ببل مهلة وال تراخ ؛ ألنهما مسخران داببٌن ٌتطالبان طلبا 

 .(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ). وهذا معنى لول مجاهد(5)حثٌِثًا"
فً لضاء هللا وعلمه أن ال ٌفوت اللٌل النهار حتى ٌدركه، فٌذهب  لال الضحان:" 

 .(ٖٔ)ظلمته، وفً لضاء هللا أن ال ٌفوت النهار اللٌل حتى ٌدركه، فٌذهب بضوبه"
ال ٌذهب اللٌل من هاهنا حتى ٌجًء النهار من هاهنا، وأومؤ بٌده إلى  ولال الضحان:" 
 .(ٗٔ)المشرق"
هما ٌتعالبان، وال ٌسبك أحدهما اآلخر: فٌفوته وٌذهب لبل مجًء  لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘ٔ)"صاحبه

 .(ٙٔ)الثانً : ٌعنً: أنه ال ٌتمدم اللٌل لبل استكمال النهار. وهو معنى لول ٌحٌى بن سبلم
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ابن كثٌر: المعنى: "ال ٌنبؽً إذا كان اللٌُل أن ٌكون لٌل آخر حتى ٌكون النهار ، لال 
 .(ٔ)، وسلطان الممر باللٌل" فسلطان الشمس بالنهار

لال الماوردي:"ومن الناس من ٌجعل هذا دلٌبلً على أن أول الشهر النهار دون اللٌل ، 
ألنه إذا لم ٌسبك اللٌل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن ٌكون النهار سابماً . وهذا لول ٌدفعه 

 .(ٕ)الشرع وٌمنع منه اإلجماع"
[، أي:" وكل من الشمس والممر ٓٗفَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}َوُكلٌّ فًِ  

 .(ٖ)والكواكب فً فلن ٌَْجرون"
ٌمول: وكل ما ذكرنا من الشمس والممر واللٌل والنهار فً فلن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌجرون"
لال ابن كثٌر: " ٌعنً : اللٌل والنهار ، والشمس والممر ، كلهم ٌسبحون ، أي : ٌدورون  
 .(٘)السماء "فً فلن 
 .(ٙ)"أي: ٌجرون، ٌعنً الشمس والممر والنجوم لال ابن لتٌبة:" 
 .(2)فً فلن بٌن السماء واألرض" لال ابن زٌد:" 
عن نوؾ البكالً لال: "إن السماء خلمت مثل المبة، وإن الشمس والممر والنجوم لٌس  

 .(1)فً فلن دون السماء" منها شًء الصك بالسماء، وإنها تجري
 .(5)والممر والنجوم مسخرة فً فلن بٌن السماء واألرض" حسان بن عطٌة:"لال  
 [، على ثبلثة ألوال:ٓٗلوله تعالى:}َوُكلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]ٌس :واختلؾ أهل العلم فً  

 .(ٖٔ)، والكلبً(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)أحدها : ٌجرون، لاله ابن عباس
 .(ٗٔ)فً فلن كفلن المؽزل" ولال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)ٌعنً: كل فً فلن فً السموات" ولال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)دورانا ٌسبحون؛ ٌمول: ٌجرون" وفً رواٌة:" 

                                                           



ٕٙٔ 
 

، (ٕ)، وعكرمة(ٔ)-فً رواٌة-الثانً : ٌدورون كما ٌدور المؽزل فً الفلكة ، لاله ابن عباس
 .(ٖ)ومجاهد
 .(ٗ)"ٌدورون فً أبواب السماء ما تدور الفلكة فً المؽزل لال ابن عباس:" 
 .(٘)كل شًء ٌدور فهو فلن" ولال الكلبً:" 
ولال الحسن: "الفلن طاحونة مستدٌرة كفلكة المؽزل بٌن السماء واألرض، وتجري فٌها  

 .(ٙ)الشمس والممر والنجوم، ولٌست بملتصمة بالسماء، ولو كانت ملتصمة ما جرت"
 .(2)ٌعملون ، لاله الضحانالثالث : 
لكل َواِحٍد منهما فَلَن، ومعنى ٌسبحون ٌَسٌُروَن فٌه بانبساط. وكل من  لال الزجاج:" 

 .(1)انبسط فً شًء فَمَْد َسبَح فٌه، ومن ذلن السباحة فً الماء"
 [:ٓٗ-2ٖفوابد اآلٌات:]

 حتماً.إلامة األدلة الماطعة والبراهٌن الساطعة على إمكان البعث وولوعه  -ٔ
ذكر المرآن ألمور الفلن التً لم ٌعرؾ عنها الناس الٌوم إال جزء ٌسٌر آٌة عظمى على أنه  -ٕ

 وحً هللا وأن من أوحً إلٌه هو رسول هللا لطعاً.
ما ذكره المرآن عن الكون العلوي من الوضوح بحٌث ٌعرفه الفبلح والراعً كالعالم المتبحر  -ٖ

لن لتموم الحجة على الناس إن هم لم ٌإمنوا باهلل ولم ٌوحدوه واألمً الذي ال ٌمرأ وال ٌكتب وذ
 فً عبادته وٌخلصوا له فً طاعته وطاعة رسوله.

 المرآن
ٌَّتَُهْم فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن )  [ٔٗ({ ]ٌس :ٔٗ}َوآٌَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ

 التفسٌر: 
للعبادة، المنعم بالنعم، أنَّا حملنا َمن نجا ِمن ولد ودلٌل لهم وبرهان على أن هللا وحده المستحك 

 آدم فً سفٌنة نوح المملوءة بؤجناس المخلولات؛ الستمرار الحٌاة بعد الطوفان.
ودلٌل لهم أٌضا، وعبلمة على لدرتنا على كل ما نشاء، حملنا  لال الطبري: ٌمول:" 

جل ثناإه بالفلن المشحون؛  ذرٌتهم، ٌعنً من نجا من ولد آدم فً سفٌنة نوح، وإٌاها عنى
 .(5)والفلن: هً السفٌنة، والمشحون: المملوء المولر"

ٌمول تعالى : وداللة لهم أًٌضا على لدرته تعالى : تسخٌره البحر لٌحمل   لال ابن كثٌر:" 
سفٌنة نوح ، علٌه السبلم ، التً أنجاه هللا تعالى فٌها بمن معه من  -بل أوله  -السفن ، فمن ذلن 

منٌن ، الذٌن لم ٌبك على وجه األرض من ذرٌة آدم ؼٌرهم ؛ ولهذا لال : } َوآٌَةٌ لَُهْم أَنَّا المإ
ٌَّتَُهْم { أي : آباءهم ، } فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن { أي : فً السفٌنة المولرة المملوءة من  َحَمْلنَا ذُّرِ

 .(ٓٔ)ٌن اثنٌن"األمتعة والحٌوانات ، التً أمره هللا أن ٌحمل فٌها من كل زوج
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}فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن{: المملوء، ٌمال: شحنها علٌه خٌبل ورجاال، أي:  لال أبو عبٌدة:" 
السفٌنة، الواحد والجمٌع من «: الفلن»المطب الذي تدور علٌه السماء و«: الفلن»مؤلها، و

 .(ٔ)«"الّسفن»
لال المفسرون: أراد: فً سفٌنة نوح، فنسب الذرٌة إلى المخاطبٌن،  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٕ)ألنهم من جنسهم، كؤنه لال: ذرٌة الناس"
ٌَّتَُهمْ  »ولال الفراء:"   .(ٖ)أْي: ذرٌة من ُهَو منهم، فجعلها ذرٌتهم ولد سبمتهم" ،«ذُّرِ

 .(ٗ)الممتلا"عن ابن عباس، لوله: "}أنا حملنا ذرٌتهم فً الفلن المشحون{، ٌمول: 
 .(٘)عن ابن عباس، لوله: "}فً الفلن المشحون{، ٌعنً: المثمل"

 .(ٙ)عن الحسن، لوله: "}المشحون{، لال: المحمول"
 .(2)عن سعٌد والضحان: "}الفلن المشحون{، لاال: "المولر"

عن ابن عباس لال: أتدرون ما الفلن المشحون؟ للنا: ال، لال: هو عن سعٌد بن جبٌر، 
 .(1)المولر"

 .(5)ٌعنى: المولر من الناس والدواب" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)المولر، ٌعنً سفٌنة نوح" لال لتادة:"

 .(ٔٔ)ٌعنً: سفٌنة نوح علٌه السبلم" لال الضحان:"
ٌعنً: نوحا وبنٌه الثبلثة سام، وحام وٌافث منهم ذري الخلك بعد ما ؼرق  لال ٌحٌى:"

 .(ٕٔ)لوم نوح"
المركب الذي كان فٌه نوح، والذرٌة التً كانت فً ذلن  الفلن المشحون: لال ابن زٌد:"

المركب؛ لال: والمشحون: الذي لد شحن، الذي لد جعل فٌه لٌركبه أهله، جعلوا فٌه ما ٌرٌدون، 
 .(ٖٔ)فربما امتؤل وربما لم ٌمتلىء"

ٌَّتَُهْم فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن{ ]ٌس وذكروا فً لوله تعالى:} [ ثبلثة وجوه ٔٗ:أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ
 من التفسٌر:

، (ٗٔ)أحدها : أن الذرٌة اآلباء حملهم هللا تعالى فً سفٌنة نوح علٌه السبلم ، لاله أبان بن عثمان
 وسمى اآلباء ذرٌة ألن منهم ذرء األبناء.
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هو حمل األنبٌاء فً أصبلب اآلباء حٌن ركبوا السفٌنة، ومنه  ولال ابن الجوزي:"لٌل: 
 :(ٔ)لول العباس

 .(ٖ)َوأَهله اْلؽَرق"(ٕ)نُْطفَة تركب السفٌن َولد... أْلجم نسرابل 
الثانً : أن الذرٌة األبناء والنساء ألنهم ذرء اآلباء حملوا فً السفن ، والفلن هً السفن الكبار ، 

 .(ٗ)لاله السدي
ًّ الثالث : أن الذرٌة النطؾ حملها هللا تعالى فً بطون النساء تشبٌهاً بالفلن المشحون ،  لاله عل

 .(٘)رضً هللا عنه
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]ٌس :ٕٗ}َوَخلَْمنَا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما ٌَْرَكبُوَن )

 التفسٌر: 
وخلمنا لهإالء المشركٌن وؼٌرهم مثل سفٌنة نوح من السفن وؼٌرها من المراكب التً ٌركبونها 

 وتبلِّؽهم أوطانهم.
المكذبٌن ٌا دمحم، تفضبل منا علٌهم، من  وخلمنا لهإالء المشركٌن لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)مثل ذلن الفلن الذي كنا حملنا من ذرٌة آدم من حملنا فٌه الذي ٌركبونه من المراكب"
[، ٕٗوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َوَخلَْمنَا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما ٌَْرَكبُوَن{ ]ٌس : 
 وجوها:

 .(2) -فً رواٌة-ٌركبونها من السفن، لاله ابن عباس أحدها : أنه خلك مثل سفٌنة نوح مما
 .(1)ٌعنً: السفن التً اتخذت بعدها، ٌعنً بعد سفٌنة نوح" ولال الضحان:"

 .(5)هً السفن التً ٌنتفع بها" ولال لتادة:" 
 .(ٓٔ)وهً هذه الفلن" لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)األكثر فً التفسٌر أن }ِمْن ِمثِْله{: من مثل سفٌنة نوح" لال الزجاج:" 

، وأبو (ٕٔ) -فً رواٌة-الثانً : أنها السفن الصؽار خلمها لهم مثل السفن الكبار ، لاله الحسن
 .(ٔ)، وأبو صالح(ٖٔ)مالن

                                                           



ٕٙٗ 
 

 .(ٕ)أال ترى أنه لال: }وإن نشؤ نؽرلهم فبل صرٌخ لهم{؟" لال أبو مالن:"
 .(ٗ)وأشباهها مما ٌَركب فٌِِه الناس" (ٖ)هً الزوارٌك لال الفراء:"

 .(٘)الثالث : أنها سفن األنهار خلمها لهم مثل سفن البحار، لاله السدي
الرابع : أنها اإلبل، خلمها لهم للركوب فً البر مثل السفن المركوبة فً البحر ، لاله ابن عباس 

، وٌحٌى (5)، وعكرمة(1)وعبد هللا بن شداد، (2)-فً رواٌة أخرى-، والحسن(ٙ)-فً رواٌة أخرى
 . (ٓٔ)بن سبلم
 .(ٔٔ)ٌعنً: من األنعام ما ٌركبون" ولال مجاهد:" 

 :(ٕٔ)والعرب تشبه اإلبل بالسفن ، لال طرفة
 كؤنَّ ُحُدوَج الماِلِكٌَِّة ُؼدوةً ... َخبلٌا َسفٌٍن بالنِّواِصِؾ ِمن َدد

ٌعنً: اإلبل، خلمها هللا كما رأٌت، فهً سفن البر، ٌحملون علٌها  لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)وٌركبونها"

اإلبل وسابر ما ٌركب، فتكون المماثلة فً أنه مركوب مبلػ إلى األلطار فمط. الخامس: ٌرٌد: 
 .(ٗٔ)وهذا لول ابن عطٌة

وٌعود لوله: }َإِْن نََشؤْ نُْؽِرْلُهم{ْ على السفن الموجودة فً الناس، وأما  ولال ابن عطٌة:" 
من خلط المولٌن فجعل الذرٌة فً الفلن فً لوم نوح فً سفٌنة وجعل ِمْن ِمثِْلِه فً اإلبل فإن هذا 

 .(٘ٔ)نظر فاسد ٌمطع به لوله تعالى: }َوإِْن نََشؤْ نُْؽِرْلُهْم{، فتؤمله!"
عنً بذلن السفن، وذلن لداللة لوله: }وإن نشؤ نؽرلهم فبل  " لال الطبري:الصواب

صرٌخ لهم{ على أن ذلن كذلن، وذلن أن الؽرق معلوم أن ال ٌكون إال فً الماء، وال ؼرق فً 
 .(ٙٔ)البر"

وحكً الماوردي:" أن ٌكون تؤوٌله: النساء خلمن لركوب األزواج ، ولال: لكن لم أره 
 .(2ٔ)محكٌاً"
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ٌرٌد السفن، مثل سفٌنة نوح. ولٌل: الصؽار  هان الدٌن الكرمانً:"برلال تاج المراء 
 منها مثل سفن األنهار. 

 الؽرٌب: هو اإلبل، وإنها سفن البر. وٌدفع هذا لوله عز وجل:}َوإِْن نََشؤْ نُْؽِرْلُهْم{.
العجٌب: لال ألضى المضاة: ٌجوز أن ٌكون ما ٌركبون النساء؛ ألنهن خلمهن لركوب 

 .(ٕ)"(ٔ)–كرم هللا وجهه  -: وللت: هذا على وزن لول علً األزواج. لال
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]ٌس :ٖٗ}َوإِْن نََشأْ نُْؽِرْلُهْم فاََل َصِرٌَخ لَُهْم َواَل ُهْم ٌُْنمَذُوَن )

 التفسٌر: 
 وإن نشؤ نؽرلهم، فبل ٌجدون مؽٌثًا لهم ِمن ؼرلهم، وال هم ٌخلصون من الؽرق.

 .(ٖ)"ولو أردنا ألؼرلناهم فً البحر [، أي:"ٖٗنََشؤْ نُْؽِرْلُهْم{ ]ٌس :لوله تعالى:}َوإِْن  
 .(ٗ)وإن نشؤ نؽرق هإالء المشركٌن إذا ركبوا الفلن فً البحر" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)[، أي:" فبل ٌجدون مؽٌثًا لهم ِمن ؼرلهم"ٖٗلوله تعالى:}فبََل َصِرٌَخ لَُهْم{ ]ٌس : 
 .(ٙ)ٌمول: فبل مؽٌث لهم إذا نحن ؼرلناهم ٌؽٌثهم، فٌنجٌهم من الؽرق" لال الطبري:" 
 .(2)أي: فبل ُمِؽٌَث لهم" لال الزجاج:" 
 .(1)ٌعنً : الذٌن فً السفن، فبل مؽٌث لهم مما هم فٌه "لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال مجاهد:" ال مؽٌث لهم ٌستؽٌثون" 
 .(ٓٔ)[، أي:" وال هم ٌخلصون من الؽرق"ٖٗ:لوله تعالى:}َواَل ُهْم ٌُْنمَذُوَن{ ]ٌس  
 .(ٔٔ)ٌمول: وال هو ٌنمذهم من الؽرق شًء إن نحن أؼرلناهم فً البحر" لال الطبري:" 

 
 المرآن

 [ٗٗ}إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمتَاًعا إِلَى ِحٌٍن{ ]ٌس :
 التفسٌر: 

طوا فٌه.إال أن نرحمهم فننجٌهم ونمتعهم إلى أجل؛ لعلهم ٌرجعون وٌستدركون ما   فرَّ
ال ٌنمذهم أحد إال نحن ألجل رحمتنا  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}إاِلَّ َرْحَمةً ِمنَّا{ ]ٌس : 

 .(ٕٔ)"إٌاهم
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 .(ٔ)ٌمول: "إال أن ننمذهم نحن رحمة منا لهم، فننجٌهم منه"لال الطبري:  
 .(ٕ)إال نعمة منا حٌن ال نؽرلهم" لال مماتل:"

 .(ٖ)هذا استثناء منمطع ، تمدٌره : ولكن برحمتنا نسٌركم فً البر والبحر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)والبحر"
لعلهم وتمتٌعنا لهم إلى انمضاء آجالهم،  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}َوَمتَاًعا إِلَى ِحٌٍن{ ]ٌس : 

طوا فٌه  .(ٗ)"ٌرجعون وٌستدركون ما فرَّ
وال هم ٌنمذون، إال أن ٌمول: ولنمتعهم إلى أجل هم بالؽوه، فكؤنه لال:  لال الطبري:" 

 .(٘)نرحمهم فنمتعهم إلى أجل"
 .(ٙ)أي : إلى ولت معلوم عند هللا " لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وببلؼا إلى آجالهم" لال مماتل:"
 .(1)عن لتادة: "}ومتاعا إلى حٌن{، أي: إلى الموت" 

فبرحمته ٌمتعهم إلى ٌوم المٌامة ولم ٌهلكهم بعذاب االستبصال، وسٌهلن  لال ٌحٌى:"
 .(5)كفار آخر هذه األمة بالنفخة األولى"

 
 المرآن

ٌِْدٌُكْم َوَما َخْلفَُكْم لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ) ٌَْن أَ  [٘ٗ({ ]ٌس :٘ٗ}َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اتَّمُوا َما بَ
 التفسٌر: 

احذروا أمر اآلخرة وأهوالها وأحوال الدنٌا وعمابها؛ رجاء رحمة هللا لكم، وإذا لٌل للمشركٌن: 
 أعرضوا، ولم ٌجٌبوا إلى ذلن.

ٌِْدٌُكْم َوَما َخْلفَُكْم{ ]ٌس :  ٌَْن أَ [، أي:" وإذا لٌل ٘ٗلوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اتَّمُوا َما بَ
 .(ٓٔ)وعمابها" للمشركٌن: احذروا أمر اآلخرة وأهوالها وأحوال الدنٌا

وإذا لٌل لهإالء المشركٌن باهلل، المكذبٌن رسوله دمحما ملسو هيلع هللا ىلص: احذروا  لال الطبري: ٌمول:" 
ما مضى بٌن أٌدٌكم من نمم هللا ومثبلته بمن حل ذلن به من األمم لبلكم أن ٌحل مثله بكم 

إن هلكتم على كفركم الذي أنتم  بشرككم وتكذٌبكم رسوله، واحذروا ما بعد هبلككم مما أنتم اللوه
 .(ٔٔ)علٌه "

 .(ٕٔ)لال السدي: "}اتموا ما بٌن أٌدٌكم وما خلفكم{ : عذاب الدنٌا وعذاب اآلخرة"
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عن لتادة، لوله: "}وإذا لٌل لهم اتموا ما بٌن أٌدٌكم{: ولابع هللا فٌمن خبل لبلهم من األمم  
 .(ٔ)وما خلفهم من أمر الساعة"

 .(ٕ)بٌن أٌدٌكم{، لال: ما مضى من ذنوبهم" عن مجاهد، لوله: "}ما 
ولال الكلبً: }ما بٌن أٌدٌكم{ : من أمر اآلخرة، اتموها واعملوا لها، }وما خلفكم{: الدنٌا  

 .(ٖ)إذا كنتم فً اآلخرة، فبل تؽتروا بالدنٌا، فإنكم تؤتون اآلخرة"
 .(ٗ)هللا لكم"[، أي:" رجاء رحمة ٘ٗلوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{ ]ٌس : 
ٌمول: لٌرحمكم ربكم إن أنتم حذرتم ذلن، واتمٌتموه بالتوبة من شرككم  لال الطبري:" 

 .(٘)واإلٌمان به، ولزوم طاعته فٌما أوجب علٌكم من فرابضه"
أي : لعل هللا باتمابكم ذلن ٌرحمكم وٌإمنكم من عذابه. وتمدٌر كبلمه :  لال ابن كثٌر:" 

أنهم ال ٌجٌبون إلى ذلن وٌعرضون عنه. واكتفى عن ذلن بموله : }َوَما تَؤْتٌِِهْم ِمْن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت 
 .(ٙ)َربِِّهْم {"

 كم{؟ فإن لال لابل: وأٌن جواب لوله: }وإذا لٌل لهم اتموا ما بٌن أٌدٌكم وما خلف
لٌل: جوابه وجواب لوله }وما تؤتٌهم من آٌة من آٌات ربهم{ ... لوله :}إال كانوا عنها 
معرضٌن{، ألن اإلعراض منهم كان عن كل آٌة هلل، فاكتفً بالجواب عن لوله }اتموا ما بٌن 
 أٌدٌكم{ وعن لوله }وما تؤتٌهم من آٌة{ بالخبر عن إعراضهم عنها لذلن، ألن معنى الكبلم: وإذا

 .(2)ما بٌن أٌدٌكم وما خلفكم أعرضوا، وإذا أتتهم آٌة أعرضوا لٌل لهم اتموا
 

 المرآن
 [ٙٗ({ ]ٌس :ٙٗ}َوَما تَأْتٌِِهْم ِمْن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم إِالَّ َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن )

 التفسٌر: 
للحك، وتبٌِّن لهم صدق وما تجًء هإالء المشركٌن من عبلمة واضحة من عند ربهم؛ لتهدٌهم 

 الرسول، إال أعرضوا عنها، ولم ٌنتفعوا بها.
وما تجًء هإالء المشركٌن من لرٌش آٌة، ٌعنً حجة من حجج هللا،  لال الطبري:" 

وعبلمة من عبلماته على حمٌمة توحٌده، وتصدٌك رسوله، إال كانوا عنها معرضٌن، ال ٌتفكرون 
 .(1)احتج هللا علٌهم بها" فٌها، وال ٌتدبرونها، فٌعلموا بها ما

}َوَما تَؤْتٌِِهْم ِمْن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم { أي : على التوحٌد وصدق الرسل }  لال ابن كثٌر:" 
إِال َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن { أي : ال ٌتؤملونها وال ٌنتفعون بها"

(5). 
 .(ٔ)أي: معرضٌن بالجحد والتكذٌب" لال السمعانً:" 
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 .(ٕ)فبل ٌتفكروا" مماتل:"لال  
 .(ٖ)دأبهم اإلعراض عند كل آٌة وموعظة" لال الزمخشري: اي:" 
 .(ٗ)ٌمول: ما تؤتٌهم من شًء من كتاب هللا إال أعرضوا عنه" لال لتادة:" 
 .(٘)ما ٌؤتٌهم من رسول"}َوَما تَؤْتٌِِهْم ِمْن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم{، لال:" عن الحسن، لوله: 

 [:ٙٗ-ٔٗاآلٌات:]فوابد 
بٌان فضل هللا على البشرٌة فً إنجاء ذرٌة لوم نوح الكافرٌن ومنهم كان البشر وإال لو  -ٔ

 أؼرق هللا الجمٌع المإمنٌن الذرٌة والكافرٌن اآلباء لم ٌبك فً األرض أحد.
 حماٌة هللا تعالى للعباد ورعاٌته لهم وإال لهلكوا أجمعٌن ولكن أٌن شكرهم؟ -ٕ
 إصرار كفار لرٌش وعنادهم األمر الذي لم ٌسبك له مثٌل.بٌان  -ٖ
اإلشارة بالمثلٌة فً لوله }من مثله{ إلى تنوع السفن من البوارج والؽواصات والطربٌدات  -ٗ

 الحربٌة.
 المرآن

ُ لَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا  ا َرَزلَُكُم َّللاَّ ُ أَْطعََمهُ }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم أَْنِفمُوا ِممَّ أَنُْطِعُم َمْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ
 [4ٗ({ ]ٌس :4ٗإِْن أَْنتُْم إاِلَّ فًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن )

 التفسٌر: 
ٌن: أنطعم من  وإذا لٌل للكافرٌن: أنفموا من الرزق الذي َمنَّ به هللا علٌكم، لالوا للمإمنٌن ُمْحتّجِ

  فً بُْعٍد واضح عن الحك، إذ تؤمروننا بذلن.إال -أٌها المإمنون-لو شاء هللا أطعمه؟ ما أنتم 
 سبب النزول:

ُ لوله: "عن لتادة،   ا َرَزلَُكُم َّللاَّ {، لال: نزلت فً الزنادلة، كانوا ال }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم أَْنِفمُوا ِممَّ
 .(ٙ)ٌطعمون فمٌرا، فعاب هللا ذلن علٌهم وعٌرهم"

ُ{ ]ٌس :لوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم   ا َرَزلَُكُم َّللاَّ [، أي:" وإذا لٌل للكافرٌن: 2ٗأَْنِفمُوا ِممَّ
 .(2)أنفموا من الرزق الذي َمنَّ به هللا علٌكم"

وإذا لٌل لهإالء المشركٌن باهلل: أنفموا من رزق هللا الذي رزلكم،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(1)فؤدوا منه ما فرض هللا علٌكم فٌه ألهل حاجتكم ومسكنتكم"

 .(5)وهذا تطوع" لال ٌحٌى:" 
ُ أَْطعََمهُ{ ]ٌس :  [، 2ٗلوله تعالى:}لَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ

ٌن: أنطعم من لو شاء هللا أطعمه؟"لال الكفار للمإمنٌن أي:"   .(ٓٔ)ُمْحتّجِ
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لال الذٌن أنكروا وحدانٌة هللا، وعبدوا من دونه للذٌن آمنوا باهلل  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)ورسوله: أنطعم أموالنا وطعامنا من لو ٌشاء هللا أطعمه"

 .(ٕ)لال الحسن:" الٌهود تموله" 
لال الزجاج:" كؤنهم ٌمولون هذا على حد االستهزاء. وجاء فً التفسٌر أنها نزلت فً  

 .(ٖ)الٌهود"الزنادلة، ولٌل فً لوم من 
أنهم ٌوهمون أن هللا لما كان لادرا على إطعامه ولٌس ٌشاء  لال ابن فورن:معناه:" 

 .(ٗ)إطعامه فنحن أحك بذلن، وذهب علٌهم موضع التعبد فً تكلٌؾ اإلطعام"
كانت الزنادلة منهم ٌسمعون المإمنٌن ٌعلمون أفعال هللا تعالى بمشٌبته  لال الزمخشري:" 

 ألؼنى فبلنا، ولو شاء ألعزه، ولو شاء لكان كذا، فؤخرجوا هذا الجواب فٌمولون: لو شاء هللا
مخرج االستهزاء بالمإمنٌن وبما كانوا ٌمولونه من تعلٌك األمور بمشٌبة هللا. ومعناه: أنطعم 
الممول فٌه هذا المول بٌنكم، وذلن أنهم كانوا دافعٌن أن ٌكون الؽنى والفمر من هللا، ألنهم معطلة 

 .(٘)ون بالصانع"ال ٌإمن
"أن أبا األسود الدإلً كان من خلمه أؼناهم، فهذا «: المعارؾ»وذكر المتٌبً فً كتاب  

حجة البخبلء فً البخل، وهً حجة باطلة؛ ألن هللا تعالى منع الدنٌا من الفمراء ال بخبل ولكن 
 .(ٙ)م"ابتبلء، وأمر األؼنٌاء باإلنفاق ال بحكم الحاجة إلى أموالهم لكن ابتبلء شكره

ما أنتم أٌها المإمنون إال فً  [، أي:"2ٗلوله تعالى:}إِْن أَْنتُْم إاِلَّ فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌس : 
 .(2)"ضبلل ظاهر واضح حٌث تؤمروننا أن ننفك أموالنا على من أفمرهم هللا

 .(1)أي: فً خطؤ بٌن" لال السمعانً:" 
}إن أنتم إال فً ضبلل مبٌن{: لول هللا لهم. أو حكاٌة لول المإمنٌن  لال الزمخشري:" 

 .(5)لهم. أو هو من جملة جوابهم للمإمنٌن"
 :(ٓٔ)[، وجهان من التفسٌر2ٗلوله تعالى:}إِْن أَْنتُْم إاِلَّ فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]ٌس :وفً  

الموم فً لٌلكم لنا: أنفموا مما  أحدهما: أن ٌكون من لٌل الكفار للمإمنٌن، والمعنى: ما أنتم أٌها
رزلكم هللا على مساكٌنكم، إال فً ذهاب عن الحك، وجور عن الرشد مبٌن لمن تؤمله وتدبره، 

 أنه فً ضبلل.
  .(ٔٔ)لال الطبري:"وهذا أولى وجهٌه بتؤوٌله"

لٌلكم  الثانً: أن ٌكون ذلن من لٌل هللا للمشركٌن، فٌكون تؤوٌله حٌنبذ: ما أنتم أٌها الكافرون فً
 .للمإمنٌن: أنطعم من لو ٌشاء هللا أطعمه، إال فً ضبلل مبٌن، عن أن لٌلكم ذلن لهم ضبلل

 .(ٔ)ٌموله المشركون للمإمنٌن" لال ٌحٌى:" 
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 المرآن

 [6ٗ({ ]ٌس :6ٗ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )
 التفسٌر: 

التكذٌب واالستعجال: متى ٌكون البعث إن كنتم صادلٌن فٌما وٌمول هإالء الكفار على وجه 
 تمولونه عنه؟

لال الطبري:" وٌمول هإالء المشركون المكذبون وعٌد هللا، والبعث بعد الممات، 
ٌستعجلون ربهم بالعذاب }متى هذا{ الوعد بمٌام الساعة }إن كنتم صادلٌن{ أٌها الموم، وهذا 

  .(ٕ)ه"لولهم ألهل اإلٌمان باهلل ورسول
}وٌمولون متى هذا الوعد{، أي: هذا العذاب، }إن كنتم صادلٌن{ ٌكذبون  لال ٌحٌى:" 

 .(ٖ)به"
 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: وعد المٌامة" 
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لمٌام الساعة فً لولهم : } َمتَى َهَذا اْلَوْعُد  

 .(٘)["1ٌَْٔستَْعِجُل بَِها الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بَِها { ]الشورى : إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{؟ } 
 

 المرآن
ُموَن ) ٌَْحةً َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم ٌَِخّصِ  [6ٗ({ ]ٌس :6ٗ}َما ٌَْنُظُروَن إاِلَّ َص

 التفسٌر: 
لٌام الساعة،  ما ٌنتظر هإالء المشركون الذٌن ٌستعجلون بوعٌد هللا إٌاهم إال نفخة الفََزع عند

 تؤخذهم فجؤة، وهم ٌختصمون فً شإون حٌاتهم.
ٌَْحةً َواِحَدةً تَؤُْخذُُهْم{ ]ٌس :  [، أي:" ما ٌنتظر هإالء 5ٗلوله تعالى:}َما ٌَْنُظُروَن إاِلَّ َص

 .(ٙ)المشركون الذٌن ٌستعجلون بوعٌد هللا إٌاهم إال نفخة الفََزع عند لٌام الساعة، تؤخذهم فجؤة"
الطبري:ٌمول:" ما ٌنتظر هإالء المشركون الذٌن ٌستعجلون بوعٌد هللا إٌاهم، إال لال 

  .(2)صٌحة واحدة تؤخذهم، وذلن نفخة الفزع عند لٌام الساعة"
ما ٌنظر كفار آخر هذه األمة الدابنٌن بدٌن أبً جهل وأصحابه، }إال صٌحة  لال ٌحٌى:" 

 .(1)بها ٌكون هبلكهم" -تفسٌر السدي وهو-واحدة{، ٌعنً: النفخة األولى من إسرافٌل، 
نفخة الفزع ،  -وهللا أعلم  -لال ابن كثٌر:" أي : ما ٌنتظرون إال صٌحة واحدة ، وهذه  

ٌنفخ فً الصور نفخة الفزع ، والناس فً أسوالهم ومعاٌشهم ٌختصمون وٌتشاجرون على 
لُها وٌَُمدُّها ، فبل  عادتهم ، فبٌنما هم كذلن إذ أمر هللا تعالى إسرافٌل فنفخ فً الصور نفخة ٌَُطّوِ

ٌتسمع الصوت  -وهً صفحة العنك  -ٌبمى أحد على وجه األرض إال أصؽى لٌتًا ، ورفع لٌتًا 
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من لبل السماء. ثم ٌساق الموجودون من الناس إلى محشر المٌامة بالنار ، تحٌط بهم من 
 .(ٔ)جوانبهم"
 .(ٕ)تة"لال لتادة:" لضى هللا أال تؤتٌكم الساعة إال بؽ 
 .(ٖ)عن ابن زٌد، لوله: "}ما ٌنظرون إال صٌحة واحدة{، لال: النفخة نفخة واحدة" 
هذا مبتدأ ٌوم المٌامة، ولرأ }فبل ٌستطٌعون توصٌة{، حتى بلػ: }إلى  ولال ابن زٌد:" 

 .(ٗ)ربهم ٌنسلون{"
ُموَن{ ]ٌس :   .(٘)حٌاتهم"[، أي:" وهم ٌختصمون فً شإون 5ٗلوله تعالى:}َوُهْم ٌَِخّصِ
فً أسوالهم، ٌتباٌعون، ٌذرعون الثٌاب وٌخفض أحدهم مٌزانه وٌرفعه،  لال ٌحٌى:" 

 .(ٙ)وٌحلبون اللماح وؼٌر ذلن من حوابجهم"
 .(2)عن السدي:" }وهم ٌخصمون{، لال: ٌتكلمون" 
، وهً جٌدة أٌضا ومعناها ٌؤخذهم وبعضهم «ٌختصمون»لال الزجاج:" ولربت:  

أن ٌكون تؤخذهم وهم عند أنفسهم ٌخصمون فً الحجة فً أنهم ال ٌخصم بعضا، وٌجوز 
 .(1)ٌبعثون، فتموم الساعة وهم متشاؼلون فً متصرفاتهم"

عن عبد هللا بن عمرو لال: "لٌنفخن فً الصور وإن الناس لفً طرلهم وأسوالهم  
 ٌدعانه ومجالسهم، وحتى إن الرجل لٌساوم الرجل بالثوب والثوب بٌنهما فً ٌد هذا وهذا فبل

حتى ٌصعك بهما، وحتى إن الرجل لٌؽدو من بٌته وما ٌرجع حتى ٌصعك به، وتبل هذه اآلٌة: 
 .(5)}فبل ٌستطٌعون توصٌة وال إلى أهلهم ٌرجعون{"

تموم الساعة والرجل ٌحلب اللمحة، فما ٌصل »عن أبً هرٌرة، ٌبلػ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال:  
والرجبلن ٌتباٌعان الثوب، فما ٌتباٌعانه حتى تموم، والرجل ٌلط فً  اإلناء إلى فٌه حتى تموم،

 .(ٓٔ)«حوضه، فما ٌصدر حتى تموم
ذكر لنا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "تهٌج الساعة بالناس والرجل ٌسمً ماشٌته،  لال لتادة:" 

ٌرفعه، وتهٌج والرجل ٌصلح حوضه، والرجل ٌمٌم سلعته فً سوله والرجل ٌخفض مٌزانه و
 .(ٔٔ)بهم وهم كذلن، }فبل ٌستطٌعون توصٌة وال إلى أهلهم ٌرجعون{"

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا لما فرغ من خلك السموات واألرض خلك عن ابً هرٌرة،  
الصور، فؤعطاه إسرافٌل، فهو واضعه على فٌه شاخص ببصره إلى العرش ٌنتظر متى ٌإمر، 

هرٌرة: ٌا رسول هللا: وما الصور؟ لال: لرن لال: وكٌؾ هو؟ لال: لرن عظٌم ٌنفخ فٌه لال أبو 
ثبلث نفخات، األولى نفخة الفزع، والثانٌة نفخة الصعك، والثالثة نفخة المٌام لرب العالمٌن، ٌؤمر 

ن هللا إسرافٌل بالنفخة األولى فٌمول: انفخ نفخة الفزع، فٌفزع أهل السموات وأهل األرض إال م
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شاء هللا، وٌؤمره هللا فٌدٌمها وٌطولها، فبل ٌفتر، وهً التً ٌمول هللا }وما ٌنظر هإالء إال صٌحة 
واحدة ما لها من فواق{ ثم ٌؤمر هللا إسرافٌل بنفخة الصعك، فٌمول: انفخ نفخة الصعك، فٌصعك 

ٌبك إال هللا  أهل السموات واألرض إال من شاء هللا، فإذا هم خامدون، ثم ٌمٌت من بمً، فإذا لم
الواحد الصمد، بدل األرض ؼٌر األرض والسموات، فٌبسطها وٌسطحها، وٌمدها مد األدٌم 
العكاظً، ال ترى فٌها عوجا وال أمتا، ثم ٌزجر هللا الخلك زجرة، فإذا هم فً هذه المبدلة فً 
 مثل مواضعهم من األولى ما كان فً بطنها كان فً بطنها، وما كان على ظهرها كان على

 .(ٔ)ظهرها"
 

 المرآن
 [ٓ٘({ ]ٌس :ٓ٘}فاََل ٌَْستَِطٌعُوَن تَْوِصٌَةً َواَل إِلَى أَْهِلِهْم ٌَْرِجعُوَن )

 التفسٌر: 
أن ٌوصوا أحًدا بشًء، وال ٌستطٌعون « المرن»فبل ٌستطٌع هإالء المشركون عند النفخ فً 

 الرجوع إلى أهلهم، بل ٌموتون فً أسوالهم ومواضعهم.
[، أي:" فبل ٌستطٌع هإالء المشركون ٓ٘تعالى:}فبََل ٌَْستَِطٌعُوَن تَْوِصٌَةً{ ]ٌس :لوله  

 .(ٕ)أن ٌوصوا أحًدا بشًء"« المرن»عند النفخ فً 
 .(ٖ)أن ٌوصوا" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : على ما ٌملكونه ، األمر أهم من ذلن" 
المشركون عند النفخ فً الصور أن ٌوصوا فً لال الطبري: ٌمول:" فبل ٌستطٌع هإالء  

 .(٘)أموالهم أحدا"
 .(ٙ)لال الزجاج:" ال ٌستطٌع أحد أن ٌوصً فً شًء من أمره" 
 .(2)عن لتادة: "}فبل ٌستطٌعون توصٌة{، أي: فٌما فً أٌدٌهم" 
إلى [، أي:" وال ٌستطٌعون الرجوع ٓ٘لوله تعالى:}َواَل إِلَى أَْهِلِهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]ٌس : 

 .(1)أهلهم، بل ٌموتون فً أسوالهم ومواضعهم"
 .(5)من أسوالهم وحٌث كانوا" لال ٌحٌى:" 
لال الطبري: " ٌمول: وال ٌستطٌع من كان منهم خارجا عن أهله أن ٌرجع إلٌهم، ألنهم  

 .(ٓٔ)ال ٌمهلون بذلن. ولكن ٌعجلون بالهبلن"
 .(ٔٔ)ٌموت فً مكانه"لال الزجاج:" ال ٌلبث إلى أن ٌصٌر إلى أهله ومنزله.  
 .(ٔ)عن لتادة: "}وال إلى أهلهم ٌرجعون{، لال: أعجلوا عن ذلن" 

                                                           



ٕ2ٖ 
 

 
 المرآن

وِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِلَى َربِِّهْم ٌَْنِسلُوَن )  [ٔ٘({ ]ٌس :ٔ٘}َونُِفَخ فًِ الصُّ
 التفسٌر: 
أجسادهم، فإذا هم من لبورهم ٌخرجون إلى النفخةُ الثانٌة، فتَُردُّ أرواحهم إلى « المرن»ونُِفخ فً 

 ربهم سراًعا.
النفخةُ الثانٌة، فتَُردُّ « المرن»[، أي:" ونُِفخ فً ٔ٘لوله تعالى:}َونُِفَخ فًِ الصُّوِر{ ]ٌس : 

 .(ٕ)أرواحهم إلى أجسادهم"
 .(ٖ)وهذه النفخة اآلخرة، والصور لرن" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)البعث"ٌعنى بهذه النفخة، نفخة  لال الطبري:" 
لرن »جاء أعرابً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسؤله عن الصور فمال: عن ابن عمر، لال :" 
 .(٘)«"ٌنفخ فٌه
 .(ٙ)عن لتادة:"}ونفخ فً الصور{: فً الخلك" 
لال ٌحٌى: "بلؽنً عن دمحم بن كعب المرظً، عن أبً هرٌرة، لال: تجعل األرواح فً  

الصور، فٌذهب كل روح إلى جسده مثل النحل، فتدخل األرواح فً  الصور ثم ٌنفخ فٌه صاحب
 .(2)أجسادها"
[، أي:" فإذا هم من ٔ٘لوله تعالى:}فَإِذَا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِلَى َربِِّهْم ٌَْنِسلُوَن{ ]ٌس : 

 .(1)لبورهم ٌخرجون إلى ربهم سراًعا"
، }إلى «جدث»وهً لبورهم، واحدها: { ٌعنً: من أجداثهم، ِمَن اأْلَْجَداثِ }لال الطبري:" 

 .(5)ربهم ٌنسلون{، ٌمول: إلى ربهم ٌخرجون سراعا، والنسبلن: اإلسراع فً المشً"
ٌخرجون «: ٌنسلون»المبور، واحدها: جدث، و«: ألجداث»لال الزجاج:" ا 
 .(ٓٔ)بسرعة"
 .(ٔٔ)لال السعدي:" أي: ٌسرعون للحضور بٌن ٌدٌه، ال ٌتمكنون من التؤنًِّ والتؤخر" 
. (ٕٔ)عن ابن عباس، لوله: "}من األجداث{، ٌمول: من المبور، }ٌنسلون{ ٌخرجون" 

 .(ٖٔ)وروي عن لتادة مثله
 .(ٔ)«"علٌكم بالنسل»الضعؾ فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً الحدٌث:"شكونا إلى رسول هللا  
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 المرآن

ٌْلَنَا َمْن بَعَثَنَا ِمْن َمْرلَِدنَا َهذَا مَ  ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن )}لَالُوا ٌَاَو  [ٕ٘({ ]ٌس :ٕ٘ا َوَعَد الرَّ
 التفسٌر: 

لال المكذبون بالبعث نادمٌن: ٌا هبلكنا َمن أخرجنا ِمن لبورنا؟ فٌجابون وٌمال لهم: هذا ما وعد 
 به الرحمن، وأخبر عنه المرسلون الصادلون.

ٌْلَنَا َمْن بَعَثَنَا ِمْن   [، أي:" لال المكذبون بالبعث َٕ٘مْرلَِدنَا{ ]ٌس :لوله تعالى:}لَالُوا ٌَاَو
 .(ٕ)نادمٌن: ٌا هبلكنا َمن أخرجنا ِمن لبورنا؟"

لال هإالء المشركون لما نفخ فً الصور نفخة البعث لمولؾ المٌامة  لال الطبري:" 
ن فردت أرواحهم إلى أجسامهم، وذلن بعد نومة ناموها }ٌاوٌلنا{من أٌمظنا من منامنا، ولد لٌل: إ

 .(ٖ)ذلن نومة بٌن النفختٌن"
لال ابن كثٌر:" ٌعنون : من لبورهم التً كانوا ٌعتمدون فً الدار الدنٌا أنهم ال ٌبعثون  

ٌْلَنَا َمْن بَعَثَنَا ِمْن َمْرلَِدنَا { ، وهذا ال ٌنفً  منها ، فلما عاٌنوا ما كذبوه فً محشرهم } لَالُوا ٌَا َو
 .(ٗ)إلى ما بعده فً الشدة كالرلاد"عذابهم فً لبورهم ؛ ألنه بالنسبة 

لال المرطبً:"ولال أهل المعانً: إن الكفار إذا عاٌنوا جهنم وما فٌها من أنواع العذاب  
 .(٘)صار ما عذبوا به فً لبورهم إلى جنب عذابها كالنوم"

هذا ولؾ التمام، وهذا لول المشركٌن، }من مرلدنا{ هذا الذي كنا رالدٌن  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)فٌه"

 .(2)}ِمْن َمْرلَِدنا{، أي: من منامنا" لال أبو عبٌدة:" 
لال المفسرون: إنما لالوا هذا، ألن هللا تعالى رفع عنهم العذاب فٌما  لال ابن الجوزي:" 

 .(1)بٌن النفختٌن"
 .(5)عن أبً بن كعب، لوله :}ٌاوٌلنا من بعثنا من مرلدنا{، لال: ناموا نومة لبل البعث" 
عن رجل ٌمال له خٌثمة فً لوله :"}ٌاوٌلنا من بعثنا من مرلدنا{، لال: عن منصور،  

 .(ٓٔ)ٌنامون نومة لبل البعث"
 .(ٔٔ)هذا لول أهل الضبللة. والرلدة: ما بٌن النفختٌن" لال لتادة:" 
 .(ٔ)عن مجاهد، لوله: "}ٌاوٌلنا من بعثنا من مرلدنا هذا{، لال: الكافرون ٌمولونه" 
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تكلم بؤول هذه اآلٌة أهل الضبللة وبآخرها أهل اإلٌمان، لال أهل الضبللة:  لال لتادة:" 
 .(ٕ)}ٌا وٌلنا من بعثنا من مرلدنا{، لال المإمنون: }هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون{"

 .(ٖ)«من أهبنا من مرلدنا هذا»وفً لراءة ابن مسعود:  
 .(ٗ)«من مٌتنا»فى لراءة ابن مسعود أٌضا: و 
ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن{ ]ٌس :لوله   [، أي:" ؟ فٌجابون وٌمال ٕ٘تعالى:}َهذَا َما َوَعَد الرَّ

 .(٘)لهم: هذا ما وعد به الرحمن، وأخبر عنه المرسلون الصادلون"
لال السعدي:" أي: هذا الذي وعدكم هللا به، ووعدتكم به الرسل، فظهر صدلهم َرأَْي  

فً هذا الموضع، لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلن لئلخبار  عٌن، ال تحسب أن ذكر الرحمن
بؤنه فً ذلن الٌوم العظٌم، سٌرون من رحمته ما ال ٌخطر على الظنون، وال حسب به 
ْحَمِن{ ونحو ذلن، مما  ْحَمِن{ }َوَخَشعَِت األْصَواُت ِللرَّ الحاسبون، كموله: }اْلُمْلُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ ِللرَّ

 .(ٙ)حمن، فً هذا"ٌذكر اسمه الر
ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن{ ]ٌس :فً لابلً هذا الكبلم   :ثبلثة ألوال[، ٕ٘:}َهَذا َما َوَعَد الرَّ

 .(5)وابن أبً لٌلى ،(1)، ولتادة(2)أحدها: أنه لول المإمنٌن، لاله لول مجاهد
 .(ٓٔ)لال مجاهد:" مما سر المإمنون ٌمولون هذا حٌن البعث" 
 .(ٔٔ)لال أهل الهدى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون" لال لتادة:" 

 .(٘ٔ)، وابن لتٌبة(ٗٔ)، والفراء(ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)الثانً: أنه لول المبلبكة لهم، لاله الحسن
ٌُمال: إن الكبلم انمطَع عند المرلد. ثُمَّ لالت المبلبكة لَُهم: }َهذَا َما َوَعَد  لال الفراء:" 

ْحمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُون{"  .(ٙٔ)الرَّ
الثالث: أنه لول الكافرٌن، ٌمول بعضهم لبعض: هذا الذي أخبرنا به المرسلون أننا نبعث 

 .(1ٔ)، والزجاج(2ٔ)ونجازى، لاله ابن زٌد
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ثم لال بعضهم لبعض: }هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون{، كانوا لال ابن زٌد:"  
 .(ٔ)أخبرونا أنا نبعث بعد الموت، ونحاسب ونجازى"

والمول األول أشبه بظاهر التنزٌل، وهو أن ٌكون من كبلم المإمنٌن، ألن  لال الطبري:" 
الكفار فً لٌلهم }من بعثنا من مرلدنا{ دلٌل على أنهم كانوا بمن بعثهم من مرلدهم جهاال ولذلن 
من جهلهم استثبتوا، ومحال أن ٌكونوا استثبتوا ذلن إال من ؼٌرهم، ممن خالفت صفته صفتهم 

 .(ٕ)فً ذلن"
 
 رآنالم

ٌْنَا ُمْحَضُروَن ) ٌَْحةً َواِحَدةً فَِإَذا ُهْم َجِمٌٌع لََد  [ٖ٘({ ]ٌس :ٖ٘}إِْن َكانَْت إِالَّ َص
 التفسٌر: 

، فإذا جمٌع الخلك لدٌنا ماثلون « المرن»ما كان البعث من المبور إال نتٌجة نفخة واحدة فً 
 للحساب والجزاء.

ٌَْحةً   [، أي:" ما كان البعث من المبور إال َٖ٘واِحَدةً{ ]ٌس :لوله تعالى:}إِْن َكانَْت إاِلَّ َص
 .(ٖ)«"المرن»نتٌجة نفخة واحدة فً 

إن كانت إعادتهم أحٌاء بعد مماتهم إال صٌحة واحدة، وهً النفخة  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٗ)الثالثة فً الصور"

 .(٘)"ما كانت الفعلة. إال صٌحة واحدة هً النفخة األخٌرة لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٙ)}إن كانت{ النفخة األخٌرة }إال صٌحة واحدة{" لال النسفً:" 
ٌَْحةً َواِحَدةً{ ٌنفخ فٌها إسرافٌل فً   لال السعدي:" }إِْن َكانَْت{ البعثة من المبور }إاِل َص

 .(2)الصور، فتحٌا األجساد"
نَا ُمْحَضُروَن{ ]ٌس :  ٌْ فإذا جمٌع الخلك لدٌنا  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}فَإَِذا ُهْم َجِمٌٌع لََد

 .(1)ماثلون للحساب والجزاء"
ٌمول: فإذا هم مجتمعون لدٌنا لد أحضروا، فؤشهدوا مولؾ العرض لال الطبري: " 

 .(5)والحساب، لم ٌتخلؾ عنه منهم أحد"
 .(ٓٔ)ُمْحَضُروَن{، أي: "حاضرون" لال السمعانً:} 
 .(ٔٔ)للحساب"لال النسفً:" 
 .(ٕٔ)واآلخرون، واإلنس والجن، لٌحاسبوا على أعمالهم"لال السعدي:أي:" األولون  
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 .(ٔ)المعنى: إن إهبلكهم كان بصٌحة وبعثهم وإحٌاءهم بصٌحة" لال الزجاج:" 
}محضرون{ بمجرد تلن الصٌحة، وفً كل ذلن تهوٌن أمر البعث لال البٌضاوي: اي:" 

 .(ٕ)"والحشر واستؽناإهما عن األسباب التً ٌنوطان بها فٌما ٌشاهدونه
 

 المرآن
ٌْبًا َواَل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )  [ٗ٘({ ]ٌس :ٗ٘}فَاْلٌَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفٌس َش

 التفسٌر: 
فً ذلن الٌوم ٌتم الحساب بالعدل، فبل تُْظلم نفس شٌبًا بنمص حسناتها أو زٌادة سٌباتها، وال 

 تُْجزون إال بما كنتم تعملونه فً الدنٌا.
ٌْبًا{ ]ٌس :  [، أي:" فً ذلن الٌوم ٌتم الحساب ٗ٘لوله تعالى:}فَاْلٌَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفٌس َش

 .(ٖ)بالعدل، فبل تُْظلم نفس شٌبًا بنمص حسناتها أو زٌادة سٌباتها"
}فالٌوم{، ٌعنً: ٌوم المٌامة }ال تظلم نفس شٌبا{ كذلن ربنا ال ٌظلم  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌوفٌها جزاء عملها الصالح، وال ٌحمل علٌها وزر ؼٌرها، ولكنه ٌوفً كل نفس نفسا شٌبا، فبل 
 .(ٗ)أجر ما عملت من صالح، وال ٌعالبها إال بما اجترمت واكتسبت من شًء"

 .(٘)لال السعدي:أي:" ال ٌنمص من حسناتها، وال ٌزاد فً سٌباتها" 
[، أي:" وال تُْجزون إال بما كنتم ٗ٘تَْعَملُوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}َواَل تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكْنتُْم  

 .(ٙ)تعملونه فً الدنٌا"
 .(2)ٌمول: وال تكافبون إال مكافؤة أعمالكم التً كنتم تعملونها فً الدنٌا" لال الطبري:" 
لال السعدي:أي:" من خٌر أو شر، فمن وجد خٌرا فلٌحمد هللا على ذلن، ومن وجد ؼٌر  

 .(1)نفسه"ذلن فبل ٌلومن إال 
 .(5)المعنى: من جوزي فإنما ٌجازى بعمله" لال الزجاج:" 
حكاٌة لما ٌمال لهم حٌنبذ تصوٌرا للموعود وتمكٌنا له فً  لال البٌضاوي: " 
 .(ٓٔ)النفوس"

 [:ٗ٘-2ٗفوابد اآلٌات:]
 بٌان علو الكافرٌن وطؽٌانهم وسخرٌتهم واستهزابهم، وذلن لظلمة الكفر على للوبهم. -ٔ
 عمٌدة البعث والجزاء بذكر مبادبها ونهاٌاتها. تمرٌر -ٕ
 الساعة ال تؤتً إال بؽتة. -ٖ
والظاهر  االنمبلب الكونً الذي ٌحدث لعظمه اختلفت آراء أهل العلم فً تحدٌد النفخات فٌه -ٗ

أنها أربع األولى نفخة الفناء والثانٌة نفخة البعث والثالثة نفخة الفزع والصعك والرابعة نفخة 
 بٌن ٌدي رب العالمٌن.المٌام 
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 تمرٌر العدل اإللهً ٌوم الحساب والجزاء لٌطمبن كل عامل على أنه ٌجزى بعمله ال ؼٌر. -٘
 المرآن

 [٘٘({ ]ٌس :٘٘}إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلٌَْوَم فًِ ُشؽٍُل فَاِكُهوَن )
 التفسٌر: 

 ً ٌتفكهون بها.إن أهل الجنة فً ذلن الٌوم مشؽولون عن ؼٌرهم بؤنواع النعٌم الت
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم ٌوم المٌامة إذا ارتحلوا من العََرصات  

فنزلوا فً روضات الجنات : أنهم فً شؽل عن ؼٌرهم ، بما هم فٌه من النعٌم الممٌم ، والفوز 
 .(ٔ)العظٌم"
لما ذكر تعالى أن كل أحد ال ٌجازى إال ما عمله، ذكر جزاء الفرٌمٌن،  لال السعدي:" 

فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنهم فً ذلن الٌوم }فًِ ُشؽٍُل فَاِكُهوَن{، أي: فً شؽل مفكه للنفس، 
ُمِلذِّ لها، من كل ما تهواه النفوس، وتلذه العٌون، وٌتمناه المتمنون، ومن ذلن افتضاض العذارى 

 .(ٕ)بلت"الجمٌ
الذي وصؾ هللا جل ثناإه أصحاب الجنة أنهم « الشؽل»معنى واختلؾ أهل العلم فً  

 ، على ألوال:فٌه ٌوم المٌامة
، (٘)سعٌد بن المسٌب، (ٗ)، وابن عباس(ٖ)، لاله ابن مسعودالعذارىأحدها : أن ذلن افتضاض 

 .(ٙ)ولتادة
ٌعنً: شؽلوا بالنعٌم، بافتضاض العذارى عن ذكر أهل النار فبل ٌذكرونهم  ولال مماتل:" 

 .(2)وال ٌهتمون بهم"
لال ٌحٌى: "بلؽنً أن أحدهم ٌعطى لوة مابة شاب فً الشهوة والجماع، وأنه ٌفتض فً 
ممدار لٌلة من لٌالً الدنٌا مابة عذراء بذكر ال ٌمل وال ٌنثنً وفرج ال ٌحفى وال ٌمنى فً شهوة 

 .(1)أربعٌن عاما"
 .(ٓٔ)ومسافع بن أبً شرٌح  -(5)فً رواٌة عنه -الثانً : فً ضرب األوتار ، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)الثالث : أنهم فً نعمة ، لاله الحسن
 .(ٖٔ)شؽلهم النعٌم عما فٌه أهل النار من العذاب" ولال الحسن:"

 .(ٔ)، وأبان بن تؽلب(ٗٔ)إسماعٌل بن أبً خالدالرابع : فً شؽل مما ٌَلمى أهل النار، لاله 

                                                           



ٕ25 
 

 .(ٕ)فً التزاور. لاله ابن كٌسانالخامس: 
 .(ٖ)السادس: فً ضٌافة هللا. حكاه الزمخشري

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال كما لال هللا جل ثناإه: }إن  لال الطبري:"
أصحاب الجنة{ وهم أهلها }فً شؽل فاكهون{ بنعم تؤتٌهم فً شؽل، وذلن الشؽل الذي هم فٌه 

  .(ٗ)نعمة، وافتضاض أبكار، ولهو ولذة، وشؽل عما ٌلمى أهل النار"
 :(٘)انولرىء بتسكٌنها، وفٌها وجه «ُشؽُل»وروي بضم الؽٌن

 : المحبوب .-بالضم- «الشؽل»أحدهما : أن 
، ٌعنً:المروة ، فعلى هذا ال ٌجوز أن ٌمرأ باإلسكان فً أهل -باإلسكان- ،«الشؽل»الثانً : 

 الجنة وال ٌمرأ بالضم فً أهل النار.
 :(ٙ)، بؽٌر ألؾ . وفً اختبلؾ المراءتٌن وجهان«فكهون»وٌمرأ : 

 .(2)واحد، ٌمال: فاكه وفكه كما ٌمال: حاذر وحذر. لاله الفراءأحدهما : أنها سواء ومعناهما 
 الثانً : أن معناهما فً اللؽة مختلؾ: 

تمول العرب للرجل إذ كان ٌتفكه بالطعام أو الذي ٌتفكه بؤعراض الناس، «: الفكه» - أ
 :(1)بالفاكهة أو بؤعراض الناس: إن فبلنا لفكه بؤعراض. لالت خنساء أو عمرة بنتها

  حٌن العشاء إذا ... حضر الشتاء وعّزت الجزرفكه على 
 : (ٓٔ)، وأنشد لول الحطٌبة(5)، لاله أبو عبٌدكثٌر الفواكه، صاحب فاكهة: «الفاكه» - ب

 ودعوتنى وزعمت ... أنن البن بالصٌؾ تامر
 .(ٔٔ)"الشَّْؽُل والشُّْؽُل: العارض الذي ٌذهل اإلنسان لال الراؼب:"

 وجوه:أربعة  -ها هنا-« فاكهون»وفً معنى
 .(ٗٔ)، وبه لال الزجاج(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)أحدها : فرحون، لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)الثانً : ناعمون، لاله لتادة، ومماتل
 .(ٔ)ٌعنً: ناعمٌن فً ظبلل كبار المصور" لال مماتل:" 
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 .(ٗ) -فً رواٌة عنه-، و ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)-فً رواٌة عنه-الثالث : معجبون ، لاله حسن
، وأنشد لول (٘)فاكهة، كما ٌمال: شاحم الحم، أي: ذو شحم ولحم. لاله أبو عبٌدةالرابع : ذو 

 :(ٙ)الحطٌبة
 ودعوتنى وزعمت ... أنن البن بالصٌؾ تامر

 . ذو لبن وتمر، أي: عنده لبن كثٌر وتمر كثٌرأي: 
}إن أصحاب الجنة الٌوم فً شؽل{ حكاٌة ما ٌمال لهم فً ذلن الٌوم.  لال الزمخشري:" 

فً مثل هذه الحكاٌة زٌادة تصوٌر للموعود، وتمكٌن له فً النفوس، وترؼٌب فً الحرص علٌه 
وعلى ما ٌثمره فً شؽل فً أى شؽل وفً شؽل ال ٌوصؾ، وما ظنن بشؽل من سعد بدخول 

ٌل تلن الؽبطة وذلن الملن الكبٌر والنعٌم الممٌم، وولع الجنة التً هً دار المتمٌن، ووصل إلى ن
فً تلن المبلذ التً أعدها هللا للمرتضٌن من عباده، ثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظٌم، 
وذلن بعد الوله والصبابة، والتفصً من مشاق التكلٌؾ ومضاٌك التموى والخشٌة، وتخطى 

 .(2)ومعاٌنة ما لمى العصاة من العذاب" األهوال، وتجاوز األخطار وجواز الصراط.
عن موسى بن أٌوب أنه سمع إٌاس بن عامر ٌمول: " }إن أصحاب الجنة الٌوم فً شؽل  

فاكهون{، إن الرجل من أهل الجنة فً الخٌمة مع نسابه حتى تؤتٌه نساء فٌملن له: اخرج إلى 
لن، فمد زوجتنا؛ فٌشتؽل بهن عن  أهلن، فٌمول: ما أنتن لً بؤهل، فٌملن: بلى، نحن مما أخفى هللا

أهله األولٌن؛ فذلن لول هللا: }إن أصحاب الجنة الٌوم فً شؽل فاكهون{، لال: فذكرت ذلن لتبٌع 
 .(1)برودس، فمال: ذلن أبو فبلن، فعرفه صدق كما لال"

 المرآن
 [ٙ٘({ ]ٌس :ٙ٘}ُهْم َوأَْزَواُجُهْم فًِ ِظاَلٍل َعلَى اأْلََرابِِن ُمتَِّكبُوَن )

 التفسٌر: 
ة المزٌَّنة، تحت الظبلل الوارفة.  هم وأزواجهم متنعمون بالجلوس على األسرَّ

}ُهْم َوأَْزَواُجُهْم{ من الحور العٌن، البلتً لد جمعن حسن الوجوه واألبدان  لال السعدي:" 
وحسن األخبلق. }فًِ ِظبلٍل َعلَى األَرابِِن{ أي: على السرر المزٌنة باللباس المزخرؾ الحسن. 

 .(5)}ُمتَِّكبُوَن{ علٌها، اتكاء على كمال الراحة والطمؤنٌنة واللذة"
فً التفسٌر: سرر من الذهب مكللة بالدر والزبرجد  ِن{"لال السمعانً: }اأْلََرابِ  

{، أي: أنهم ذوو اتكاة، وذكر االتكاء فً الجنة؛ ألنهم ال ُمتَِّكبُونَ والٌالوت، علٌها حجال، ولوله:}
 .(ٓٔ)ٌنامون"

 .(ٔٔ)أرٌكة حتى تكون تحت حجلة"« األرابن»لال ثعلب: "ال تكون 

                                                                                                                                                                      



ٕ1ٔ 
 

 .(ٔ)ظبلل{، لال: حبلبلهم فً ظلل"هم وأزواجهم فً عن مجاهد، لوله:"} 
 .(ٕ)األرابن: من لإلإ وٌالوت" لال مجاهد:" 
السرر فً جوؾ الحجال ... علٌها الفرش منضود فً «: األرابن» لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)السماء فرسخ"
}هم وأزواجهم{، ٌعنً: الحور العٌن حبلبلهم، فً ظبلل كبار المصور}على  لال مماتل:" 

 .(ٗ)األرابن{: على السرر علٌها الحجال متكإن"
، وهى الّسرر فى الحجال، لال ذو «أرٌكة»، واحدتها: «اأْلَرابِنِ » لال أبو عبٌدة:" 

 :(٘)الّرّمة
 األرابنخدودا جفت فى الّسٌر حتى كؤنما ... ٌباشرن بالمعزاء مّس 

 :(ٙ)ولال األعشى
 .(2)بٌن الّرواق وجانب من سترها ... منها وبٌن أرٌكة األنضاد"

هً الفرش فً الحجال، ولٌل: انها الفرش، ولٌل: األسزة، «:"األرابن » لال الزجاج: 
 .(1)وهً على الحمٌمة الفرش كانت فً حجال أو ؼٌر حجال"

 .(5)«اأْلََرابِِن ُمتَِّكبٌِنَ فًِ ُظلٍَل َعلَى » وفً لراءة عبدهللا: 
 

 المرآن
 [4٘({ ]ٌس :4٘}لَُهْم فٌَِها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما ٌَدَُّعوَن )

 التفسٌر: 
 لهم فً الجنة أنواع الفواكه اللذٌذة، ولهم كل ما ٌطلبون من أنواع النعٌم.

 .(ٓٔ)الفواكه اللذٌذة"[، أي:" لهم فً الجنة أنواع 2٘لوله تعالى:}لَُهْم فٌَِها فَاِكَهةٌ{ ]ٌس : 
ٌمول لهإالء الذٌن ذكرهم تبارن وتعالى من أهل الجنة فً الجنة  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)فاكهة"

 .(ٕٔ)أي : من جمٌع أنواعها" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)من جمٌع أنواع الثمار اللذٌذة، من عنب وتٌن ورمان، وؼٌرها" لال السعدي:" 
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ذكر ما ٌتمتعون به من  -وبعد أن ذكر ما لهم فٌها من مجالس األنس لال المراؼً:" 
مآكل ومشارب، ولذات جسمانٌة وروحٌة فمال: }لهم فٌها فاكهة{، أي: لهم فٌها من الفواكه مالذ 

 .(ٔ)وطاب، مما تمر به أعٌنهم، وتسر به نفوسهم، كما هو شؤن المترفٌن المنعمٌن فً الدنٌا"
 .(ٕ)[، أي:" ولهم كل ما ٌطلبون من أنواع النعٌم"2َ٘ما ٌَدَُّعوَن{ ]ٌس :لوله تعالى:}َولَُهْم  

 .(ٕ)النعٌم"
 .(ٖ)ٌمول: ولهم فٌها ما ٌتمنون" لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌتمنَّون"لال الواحدي: أي: ما" 
 .(٘)ٌتمنون ما شاءوا من الخٌر" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي : مهما طلبوا وجدوا من جمٌع أصناؾ المبلذ" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ولهم فوق ذلن كل ما ٌتمنون وتشتاق إلٌه نفوسهم" لال المراؼً:أي:" 
 .(1)فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه" لال السعدي:" 
ومنه ٌمول الناس: هو فً خٌر ما ادعى؛ أي: ما تمنى. والعرب  لال ابن لتٌبة:" 

 .(5)تمول:ادع علً ما شبت؛ أي: تمن علً ما شبت"
ما ٌشتهون، ٌكون فً فً أحدهم الطعام {، أي:"ولهم ما ٌدعون ولال ٌحٌى بن سبلم:} 

فٌخطر على باله طعام آخر فٌتحول ذلن الطعام فً فٌه وٌؤكل من ناحٌة من البسرة بسرا ثم 
ٌؤكل من ناحٌة أخرى عنبا إلى عشرة ألوان أو ما شاء هللا من ذلن، وٌصؾ الطٌر بٌن ٌدٌه، فإذا 

بٌن ٌدٌه نضٌجا، نصفه شواء ونصفه لدٌر، وكل ما اشتهى الطٌر منها اضطرب ثم صار 
 .(ٓٔ)["2ٔاشتهت أنفسهم وجدوه كموله: }وفٌها ما تشتهٌه األنفس{ ]الزخرؾ: 

ر إلى الجنة ؟ فإن الجنة ال عن   أسامة بن زٌد، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أال هل ُمَشّمِ
ورٌحانة تهتز ، ولصر َمشٌد ، ونهر ُمطَّرد ،  نور كلها ٌتؤلأل -ورب الكعبة  -َخطر لها هً 

وثمرة نضٌجة ، وزوجة حسناء جمٌلة ، وحلل كثٌرة ، وممام فً أبد ، فً دار سبلمة ، وفاكهة 
خضرة وَحْبَرة ونعمة ، ومحلة عالٌة بَهٌَّة". لالوا : نعم ٌا رسول هللا ، نحن المشمرون لها. لال 

 .(ٔٔ): إن شاء هللا": "لولوا : إن شاء هللا". لال الموم 
 

 المرآن
 [6٘}َساَلٌم لَْواًل ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم{ ]ٌس :
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 التفسٌر: 
ولهم نعٌم آخر أكبر حٌن ٌكلمهم ربهم، الرحٌم بهم بالسبلم علٌهم. وعند ذلن تحصل لهم السبلمة 

 التامة من جمٌع الوجوه.
ظٌما لهم، والسبلم أمان أي ذلن الذي ٌتمنونه هو التسلٌم من هللا علٌهم تع لال المراؼً:" 

من كل مكروه، ونٌل لكل محبوب، وذلن منتهى درجات النعٌم الروحً والجسمانً الذي تصبو 
 .(ٔ)إلٌه النفوس فً دنٌاها وآخرتها، فكؤن هذا إجمال. لما تمدم من اللذات التً فصلت فٌما سلؾ"

 .(ٔ)سلؾ"
ولهم أٌضا }َسبلٌم{ حاصل لهم }ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم{ ففً هذا كبلم الرب تعالى  لال السعدي:" 

ألهل الجنة وسبلمه علٌهم، وأكده بموله: }لَْوال{ وإذا سلم علٌهم الرب الرحٌم، حصلت لهم 
السبلمة التامة من جمٌع الوجوه، وحصلت لهم التحٌة، التً ال تحٌة أعلى منها، وال نعٌم مثلها، 

تحٌة ملن الملون، الرب العظٌم، الرءوؾ الرحٌم، ألهل دار كرامته، الذي أحل علٌهم فما ظنن ب
رضوانه، فبل ٌسخط علٌهم أبدا، فلوال أن هللا تعالى لدر أن ال ٌموتوا، أو تزول للوبهم عن 

 .(ٕ)أماكنها من الفرح والبهجة والسرور، لحصل ذلن"
 واختلؾ أهل العلم فً تفسٌر اآلٌة، على لولٌن: 

 .(ٖ)أحدهما : أنه تبشٌر هللا تعالى لهم بسبلمتهم. حكاه الماوردي
 .(ٗ)الثانً : أنه سبلم هللا تعالى علٌهم إكراماً لهم ، لاله عمر بن عبدالعزٌز

لوله: }سبلم لوال{ منصوب على معنى: لهم سبلم. ٌموله هللا  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(٘)لوال"

، ٌإذنهم بدوام األمر -عز وجل  -أي: ولهم سبلم ٌسمعونه من هللا  لال ابن فورن:" 
 .(ٙ)والسبلمة، وشٌوع النعمة والكرامة"

أكثر المفسرٌن أن معناه: ٌسلم هللا علٌهم سبلما. ولوله: }لوال{ أي:  لال السمعانً:" 
 .(2)ٌمول لوال"

ولون سبلم علٌكم ٌا وذلن أن المبلبكة تدخل على أهل الجنة من كل باب ٌم لال مماتل:" 
 .(1)أهل الجنة من ربكم الرحٌم"

عمر بن عبد العزٌز: "إذا فرغ هللا من أهل الجنة وأهل النار، ألبل ٌمشً فً ظلل لال  
من الؽمام والمبلبكة، فٌمؾ على أول أهل درجة، فٌسلم علٌهم، فٌردون علٌه السبلم، وهو فً 

فٌمولون: ما نسؤلن وعزتن وجبللن، لو أنن  المرآن }سبلم لوال من رب رحٌم{، فٌمول: سلوا،
لسمت بٌننا أرزاق الثملٌن ألطعمناهم وسمٌناهم وكسوناهم، فٌمول: سلوا، فٌمولون: نسؤلن 
رضان، فٌمول: رضابً أحلكم دار كرامتً، فٌفعل ذلن بؤهل كل درجة حتى ٌنتهً، لال: ولو 

 .(5)الممر، فكٌؾ بالمسورة"أن امرأة من الحور العٌن طلعت ألطفؤ ضوء سوارٌها الشمس و
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روي عن جابر بن عبد هللا ، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بٌنا أهل الجنة فً نعٌمهم ، إذ و 
سطع لهم نور ، فرفعوا رإوسهم ، فإذا الرب تعالى لد أشرؾ علٌهم من فولهم ، فمال : السبلم 

لَْوال ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم {. لال : "فٌنظر إلٌهم وٌنظرون إلٌه علٌكم ٌا أهل الجنة. فذلن لوله : } َسبلٌم 
، فبل ٌلتفتون إلى شًء من النعٌم ما داموا ٌنظرون إلٌه ، حتى ٌحتجب عنهم ، وٌبمى نوره 

 .(ٔ)وبركته علٌهم وفً دٌارهم"
 .(ٕ)أي: سبلم ٌمال لهم فٌها، كؤنهم ٌتلمونه من رب رحٌم" لال ابن لتٌبة:" 
ٌؤتً الملن من عند هللا إلى أحدهم فبل ٌدخل علٌه حتى ٌستؤذن علٌه ٌطلب  ولال ٌحٌى:" 

اإلذن من البواب األول، فٌذكره للبواب الثانً، ثم كذلن حتى ٌنتهً إلى البواب الذي ٌلٌه، فٌمول 
البواب له: ملن على الباب ٌستؤذن فٌمول: ابذن له، فٌدخل بثبلثة أشٌاء، بالسبلم من هللا، 

لهدٌة، وبؤن هللا عنه راض، وهو لوله: }وإذا رأٌت ثم رأٌت نعٌما وملكا كبٌرا{ والتحفة، وا
 .(ٖ)["ٕٓ]اإلنسان: 
أهل المرآن ٌلحمهم من هللا السبلم فً العاجل بموله: }َوَسبَلٌم َعلَى ِعبَاِده{  لال سهل:" 
 .(ٗ)["1٘{ ]ٌس : [، وسبلم فً اآلجل، وهو لوله: }َسبَلٌم لَْواًل ِمْن َرّبٍ َرِحٌمٍ 5٘]النمل : 
 .(٘)«سبلًما لوالً »َوفًِ لراءة عبد هللا  

 [:1٘-٘٘فوابد اآلٌات:]
 تمرٌر المعاد. -ٔ
 بٌان نعٌم الجنة. -ٕ
 سبلم هللا تعالى على أهل الجنة ونظرهم إلى وجهه الكرٌم. -ٖ

 المرآن
 [6٘({ ]ٌس :6٘}َواْمتَاُزوا اْلٌَْوَم أٌََُّها اْلُمْجِرُموَن )

 التفسٌر: 
 وٌمال للكفار فً ذلن الٌوم: تمٌَّزوا عن المإمنٌن، وانفصلوا عنهم.

أي: انمطعوا عن المإمنٌن وتمٌزوا منهم. ٌمال: مزت الشًء من الشًء  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ)فانماز وامتاز ومٌزته فتمٌز" -إذا عزلته عنه-

وتمٌزوا من المإمنٌن الٌوم أٌها الكافرون باهلل، فإنكم واردون ؼٌر  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)موردهم، داخلون ؼٌر مدخلهم"

 .(1)عزلوا عن كل خٌر" لال لتادة:" 
ٌمول تعالى مخبًرا عّما ٌإول إلٌه حال الكفار ٌوم المٌامة من أمره لهم  لال ابن كثٌر:" 

ً مولفهم ، كموله تعالى : } َوٌَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا أن ٌمتازوا ، بمعنى : ٌتمٌزون عن المإمنٌن ف
ٌْنَُهْم { ]ٌونس :  [ ، ولال تعالى : } َوٌَْوَم 1ٕثُمَّ نَمُوُل ِللَِّذٌَن أَْشَرُكوا َمَكانَُكْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُإُكْم فََزٌَّْلنَا بَ
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لُوَن { ]الروم :  دَُّعوَن { ]الروم :  [ ،ٗٔتَمُوُم السَّاَعةُ ٌَْوَمبٍِذ ٌَتَفَرَّ [ أي : ٌصٌرون ٖٗ} ٌَْوَمبٍِذ ٌَصَّ
ِ فَاْهُدوُهْم إِلَ  ى صْدَعٌن فرلتٌن ، } اْحُشُروا الَِّذٌَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٔ)["ٖٕ،  ِٕٕصَراِط اْلَجِحٌِم { ]الصافات : 
ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إذا كان ٌوم المٌامة أمر هللا جهنم فٌخرج منها  عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا 

عنك ساطع مظلم، ثم ٌمول: }ألم أعهد إلٌكم ٌابنً آدم أن ال تعبدوا الشٌطان{ .. اآلٌة، إلى لوله 
}هذه جهنم التً كنتم توعدون{ }وامتازوا الٌوم أٌها المجرمون{، فٌتمٌز الناس وٌجثون، وهً 

 .(ٕ)}وترى كل أمة{ ... اآلٌة" لول هللا:
 

 المرآن
ٌَْطاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن ) ٌُْكْم ٌَابَنًِ آَدَم أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ  [ٓٙ({ ]ٌس :ٓٙ}أَلَْم أَْعَهْد إِلَ

 التفسٌر: 
تطٌعوه؟ وٌمول هللا لهم توبًٌخا وتذكًٌرا: ألم أوصكم على ألسنة رسلً أن ال تعبدوا الشٌطان وال 

 إنه لكم عدو ظاهر العداوة.
ٌَْطاَن{ ]ٌس :  ٌُْكْم ٌَابَنًِ آَدَم أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ [، أي:" وٌمول هللا ٓٙلوله تعالى:}أَلَْم أَْعَهْد إِلَ

 .(ٖ)لهم توبًٌخا وتذكًٌرا: ألم أوصكم على ألسنة رسلً أن ال تعبدوا الشٌطان وال تطٌعوه؟"
م محذوؾ تمدٌره: ثم ٌمال: ألم أعهد إلٌكم ٌا بنً آدم، ٌمول: ألم فً الكبل لال الطبري:" 

 .(ٗ)أوصكم وآمركم فً الدنٌا أن ال تعبدوا الشٌطان فتطٌعوه فً معصٌة هللا"
 .(٘)}ألم أعهد إلٌكم{ ألم آمركم ألم أوصكم؟!" لال ابن لتٌبة:" 
هذا تمرٌع من هللا للكفرة من بنً آدم ، الذٌن أطاعوا الشٌطان وهو عدو  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)لهم مبٌن ، وعصوا الرحمن وهو الذي خلمهم ورزلهم"
[، أي:" إن الشٌطان لكم عدو ظاهر ٓٙلوله تعالى:}إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]ٌس : 
 .(2)العداوة"
ن لكم عدو مبٌن، لد أبان لكم عداوته ٌمول: وألول لكم: إن الشٌطا لال الطبري:" 

بامتناعه من السجود، ألبٌكم آدم، حسدا منه له، على ما كان هللا أعطاه من الكرامة، وؼروره 
 .(1)إٌاه، حتى أخرجه وزوجته من الجنة"

 
 المرآن

 [ٔٙ({ ]ٌس :ٔٙ}َوأَِن اْعبُُدونًِ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم )
 التفسٌر: 

وحدي، فعبادتً وطاعتً ومعصٌة الشٌطان هً الدٌن الموٌم الموصل وأمرتكم بعبادتً 
 لمرضاتً وجنَّاتً.

 .(ٔ)[، أي:" وأمرتكم بعبادتً وحدي"ٔٙلوله تعالى:}َوأَِن اْعبُُدونًِ{ ]ٌس : 
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ٌمول: وألم أعهد إلٌكم أن اعبدونً دون كل ما سواي من اآللهة واألنداد،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)وإٌاي فؤطٌعوا"

 .(ٖ)أي : لد أمرتكم فً دار الدنٌا بعصٌان الشٌطان ، وأمرتكم بعبادتً" ابن كثٌر:" لال 
[، أي:" فعبادتً وطاعتً ومعصٌة الشٌطان ٔٙلوله تعالى:}َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم{ ]ٌس : 

 .(ٗ)هً الدٌن الموٌم الموصل لمرضاتً وجنَّاتً"
عتً، ومعصٌة الشٌطان، هو الدٌن ٌمول: "فإن إخبلص عبادتً، وإفراد طا لال الطبري: 

 .(٘)الصحٌح، والطرٌك المستمٌم"
وهذا هو الصراط المستمٌم، فسلكتم ؼٌر ذلن واتبعتم الشٌطان فٌما  لال ابن كثٌر:أي" 

 .(ٙ)أمركم به"
 

 المرآن
 [ٕٙ({ ]ٌس :ٕٙ}َولَمَْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجباِلًّ َكثًٌِرا أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعِملُوَن )

 التفسٌر: 
ٌنهاكم عن  -أٌها المشركون-ولمد أضلَّ الشٌطان عن الحك منكم خلمًا كثًٌرا، أفما كان لكم عمل 

 اتباعه؟
[، أي:" ولمد أضلَّ الشٌطان عن ٕٙلوله تعالى:}َولَمَْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجببِلًّ َكثًٌِرا{ ]ٌس : 

 .(2)الحك منكم خلمًا كثًٌرا"
ٌمول: " ولمد صد الشٌطان منكم خلما كثٌرا عن طاعتً، وإفرادي باأللوهة  لال الطبري: 

 .(1)حتى عبدوه، واتخذوا من دونً آلهة ٌعبدونها"
أٌضا: الخلك. « الجبل»بالضم والتخفٌؾ، مثله. و«: وجببل»أي: خلما.  لال ابن لتٌبة:" 

 :(5)لال الشاعر
 .(ٓٔ)جهارا وٌستمتعن باألنس الجبل"

 .(ٔٔ)"}ولمد أضل منكم جببل{، لال: خلما"عن مجاهد:  
 -أٌها المشركون-[، أي:" أفما كان لكم عمل ٕٙلوله تعالى:}أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعِملُوَن{ ]ٌس : 

 .(ٕٔ)ٌنهاكم عن اتباعه؟"
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" ٌمول: أفلم تكونوا تعملون أٌها المشركون، إذ أطعتم الشٌطان فً عبادة  لال الطبري: 
 .(ٔ)ً لكم أن تطٌعوا عدوكم وعدو هللا، وتعبدوا ؼٌر هللا"ؼٌر هللا، أنه ال ٌنبؽ

أي : أفما كان لكم عمل فً مخالفة ربكم فٌما أمركم به من عبادته وحده  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ال شرٌن له ، وُعُدولُكم إلى اتباع الشٌطان ؟!"

 
 المرآن

 [ٖٙ({ ]ٌس :ٖٙ}َهِذِه َجَهنَُّم الَّتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدوَن )
 التفسٌر: 

 هذه جهنم التً كنتم توعدون بها فً الدنٌا على كفركم باهلل وتكذٌبكم رسله.
"ٌمول: هذه جهنم التً كنتم توعدون بها فً الدنٌا على كفركم باهلل،  لال الطبري: 

 .(ٖ)وتكذٌبكم رسله، فكنتم بها تكذبون. ولٌل: إن جهنم أول باب من أبواب النار"
ٌمال للكفرة من بنً آدم ٌوم المٌامة ، ولد برَزت الجحٌم لهم تمرٌعًا  لال ابن كثٌر:" 

وتوبًٌخا : } َهِذِه َجَهنَُّم الَّتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدوَن { أي : هذه التً حذرتكم الرسل فكذبتموهم ، } اْصلَْوَها 
اْلٌَْوَم بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن{"

(ٗ). 
 

 المرآن
 [ٗٙ({ ]ٌس :ٗٙا ُكْنتُْم تَْكفُُروَن )}اْصلَْوَها اْلٌَْوَم بِمَ 

 التفسٌر: 
ها؛ بسبب كفركم.  ادخلوها الٌوم ولاسوا حرَّ

، بما كنتم -ٌعنً بالٌوم: ٌوم المٌامة-"ٌمول: احترلوا بها الٌوم وردوها؛  لال الطبري: 
 .(٘)تجحدونها فً الدنٌا، وتكذبون بها"

 .(ٙ)ٌعنً: اصلوها الٌوم بما كفرتم فً الدنٌا عموبة لكم فً الدنٌا" لال أبو اللٌث:" 
كما لال تعالى : } ٌَْوَم ٌَُدعُّوَن إِلَى نَاِر َجَهنََّم َدعًّا * َهِذِه النَّاُر الَّتًِ ُكْنتُْم  لال ابن كثٌر:" 

بُوَن * أَفَِسْحٌر َهَذا أَْم أَْنتُْم ال تُْبِصُروَن { ]الطور  .(2)["٘ٔ - ٖٔ:  بَِها تَُكذِّ
 .(1)ادخلوها الٌوم بما كنتم تكذبون بها" لال الماترٌدي:" 
 .(5)ادخلوها بكفركم وإنكاركم لها" لال النسفً:" 
 .(ٓٔ)ذولوا حرها الٌوم بكفركم فً الدنٌا" لال البٌضاوي:" 
 .(ٔٔ)بما كنتم تكفرون{ فً الدنٌا" لال ٌحٌى:"} 
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 المرآن

ٌِْدٌِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )}اْلٌَْوَم نَْختُِم َعلَى  ({ ]ٌس ٘ٙأَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَ
:ٙ٘] 

 التفسٌر: 
الٌوم نطبع على أفواه المشركٌن فبل ٌنطمون، وتُكلِّمنا أٌدٌهم بما بطشت به، وتشهد أرجلهم بما 

 سعت إلٌه فً الدنٌا، وكسبت من اآلثام.
[، أي:" الٌوم نطبع على أفواه المشركٌن ٘ٙاْلٌَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم{ ]ٌس :لوله تعالى:} 

 .(ٔ)فبل ٌنطمون"
 .(ٕ)الٌوم نطبع على أفواه المشركٌن، وذلن ٌوم المٌامة" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)فبل ٌتكلمون" لال السدي:" 
هذا حال الكفار والمنافمٌن ٌوم المٌامة ، حٌن ٌنكرون ما اجترموه فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)الدنٌا ، وٌحلفون ما فعلوه ، فٌختم هللا على أفواههم ، وٌستنطك جوارحهم بما عملت "
عن أنس بن مالن لال : كنا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فضحن حتى بدت نواجذه ، ثم لال : "  

" للنا : هللا ورسوله أعلم. لال : "من مجادلة العبد ربه ٌوم المٌامة ، ٌمول :  أتدرون مم أضحن ؟
رب ألم تجرنً من الظلم ؟ فٌمول : بلى. فٌمول : ال أجٌز علً إال شاهًدا من نفسً، فٌمول كفى 
بنفسن الٌوم علٌن َحسٌبًا ، وبالكرام الكاتبٌن شهودا. فٌختم على فٌه ، وٌُمال ألركانه : انطمً. 

 .(٘)تنطك بعمله ، ثم ٌخلى بٌنه وبٌن الكبلم ، فٌمول : بُعًدا لَُكنَّ وُسحمًا ، فعنكنَّ كنُت أناضل"ف
ٌِْدٌِهْم{ ]ٌس :   .(ٙ)[، أي:" وتُكلِّمنا أٌدٌهم بما بطشت به"٘ٙلوله تعالى:}َوتَُكلُِّمنَا أَ
 .(2)}وتكلمنا أٌدٌهم{ بما عملوا فً الدنٌا من معاصً هللا" لال الطبري: ٌمول:" 
[، أي:" وتشهد أرجلهم بما ٘ٙلوله تعالى:}َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]ٌس : 

 .(1)سعت إلٌه فً الدنٌا، وكسبت من اآلثام"
لٌسرى }بما كانوا لٌل: إن الذي ٌنطك من أرجلهم: أفخاذهم من الرجل ا لال الطبري: " 

 .(5)ٌكسبون{ فً الدنٌا من اآلثام"
عن عمبة بن عامر، أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "أول شًء ٌتكلم من اإلنسان، ٌوم ٌختم هللا  

 .(ٓٔ)على األفواه، فخذه من رجله الٌسرى"
خصومات وكبلم، عن لتادة، لوله :"}الٌوم نختم على أفواههم{ .... اآلٌة، لال: لد كانت  

 .(ٔ)فكان هذا آخره، }نختم على أفواههم{"
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ٌمال للرجل ٌوم المٌامة: عملت كذا وكذا، فٌمول: ما عملت، فٌختم على  لال الشعبً:" 
 .(ٕ)فٌه، وتنطك جوارحه، فٌمول لجوارحه: أبعدكن هللا، ما خاصمت إال فٌكن"

علٌه ربه عمله فٌما بٌنه لال أبو موسى: "ٌدعى المإمن للحساب ٌوم المٌامة، فٌعرض  
وبٌنه، فٌعترؾ فٌمول: نعم أي رب عملت عملت عملت، لال: فٌؽفر هللا له ذنوبه، وٌستره منها، 
فما على األرض خلٌمة ترى من تلن الذنوب شٌبا، وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم ٌرونها؛ 

ل أي: رب، وعزتن لمد وٌدعى الكافر والمنافك للحساب، فٌعرض علٌه ربه عمله فٌجحده، وٌمو
كتب علً هذا الملن ما لم أعمل، فٌمول له الملن: أما عملت كذا فً ٌوم كذا فً مكان كذا؟ 
فٌمول: ال وعزتن أي رب، ما عملته، فإذا فعل ذلن ختم على فٌه. لال األشعري: فإنً أحسب 

ٌدٌهم وتشهد أرجلهم أول ما ٌنطك منه لفخذه الٌمنى، ثم تبل :}الٌوم نختم على أفواههم وتكلمنا أ
 .(ٖ)بما كانوا ٌكسبون{"

 
 المرآن

َراَط فَأَنَّى ٌُْبِصُروَن )  [ٙٙ({ ]ٌس :ٙٙ}َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعٌُنِِهْم فَاْستَبَمُوا الّصِ
 التفسٌر: 

ولو نشاء لطمسنا على أعٌنهم بؤن نُْذهب أبصارهم، كما ختمنا على أفواههم، فباَدروا إلى 
 الصراط لٌجوزوه، فكٌؾ ٌتحمك لهم ذلن ولد ُطِمست أبصارهم؟

[، أي:" ولو نشاء لطمسنا على ٙٙلوله تعالى:}َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعٌُنِِهْم{ ]ٌس : 
 .(ٗ)أعٌنهم بؤن نُْذهب أبصارهم، كما ختمنا على أفواههم"

 [، وجهان:ٙٙلَى أَْعٌُنِِهْم{ ]ٌس :لوله تعالى:}َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا عَ وفً تفسٌر  
أحدهما : ألعمٌنا أبصار المشركٌن فً الدنٌا فضلوا عن الطرٌك فبل ٌبصرون عموبة لهم ، لاله 

 .(ٙ)، ولتادة(٘)الحسن
 .(2)لو ٌشاء لطمس على أعٌنهم فتركهم عمٌا ٌترددون" لال الحسن:" 
 .(1)المطموس: هو األعمى الذي ال ٌكون بٌن جفنٌه شك" لال ابن لتٌبة:" 

 .(5)الثانً : ألعمٌنا للوبهم فضلوا عن الحك فلم ٌهتدوا إلٌه، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)ٌمول: أضللتهم وأعمٌتهم عن الهدى" لال ابن عباس:" 
أشبه بتؤوٌل الكبلم، ألن هللا إنما تهدد به لوما كفارا، فبل  لال الطبري:" والمول األول" 

وجه ألن ٌمال: وهم كفار، لو نشاء ألضللناهم ولد أضلهم، ولكنه لال: لو نشاء لعالبناهم على 
كفرهم، فطمسنا على أعٌنهم فصٌرناهم عمٌا ال ٌبصرون طرٌما، وال ٌهتدون له؛ والطمس على 
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العٌن ؼر، وذلن هو الشك الذي بٌن الجفنٌن كما تطمس الرٌح  العٌن: هو أن ال ٌكون بٌن جفنً
 .(ٔ)األثر، ٌمال: أعمى مطموس وطمٌس"

َراَط فَؤَنَّى ٌُْبِصُروَن{ ]ٌس :  [، أي:" فباَدروا إلى الصراط ٙٙلوله تعالى:}فَاْستَبَمُوا الّصِ
 .(ٕ)لٌجوزوه، فكٌؾ ٌتحمك لهم ذلن ولد ُطِمست أبصارهم؟"

ٌمول: فابتدروا الطرٌك، فؤي وجه ٌبصرون أن ٌسلكوه من الطرق، ولد  لال الطبري:" 
 . (ٖ)طمسنا على أعٌنهم"

}فاستبموا الصراط{ لٌجوزوا. }فؤنى ٌبصرون{ أي فكٌؾ  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)ٌبصرون؟!"

، "}فؤنى ٌبصرون{، ولد طمسنا (٘)عن مجاهد، لوله:} فاستبموا الصراط{، لال: الطرٌك" 
 .(ٙ)طمسنا على أعٌنهم"

 .(2)وعن ابن عباس: "}فؤنى ٌبصرون{، ٌمول: فكٌؾ ٌهتدون" 
 .(1)ولال ابن عباس:" ٌمول: ال ٌبصرون الحك" 

 
 المرآن

 [4ٙ({ ]ٌس :4ٙ}َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَتِِهْم فََما اْستََطاُعوا ُمِضًٌّا َواَل ٌَْرِجعُوَن )
 التفسٌر: 

خلمهم وألعدناهم فً أماكنهم، فبل ٌستطٌعون أن ٌَْمضوا أمامهم، وال ٌرجعوا ولو شبنا لَؽٌََّرنا 
 وراءهم.
[، أي:" ولو شبنا لَؽٌََّرنا خلمهم 2ٙلوله تعالى:}َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَتِِهْم{ ]ٌس : 

 .(5)وألعدناهم فً أماكنهم"
 .(ٓٔ)"مشركٌن من أرجلهم فً منازلهمولو نشاء أللعدنا هإالء ال لال الطبري: ٌمول:" 
[، ثبلثة وجوه من 2ٙلوله تعالى:}َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَتِِهْم{ ]ٌس :وفً  
 التفسٌر:

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدها : أللعدناهم على أرجلهم ، لاله الحسن
 .(ٖٔ)لو نشاء لجعلناهم كسحا ال ٌمومون" لال الحسن:" 
 .(ٔ)ألهلكناهم فً مساكنهم، لاله ابن عباسالثانً : 
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 .(ٕ)الثالث : لؽٌّرنا خْلمهم فبل ٌنملبون، لاله السدي
 .(ٖ)معناه: لجعلناهم حجارة. لاله أبو صالحالرابع: 
تحوٌل «: المسخ»لال الزمخشري:" أي: ألعدناهم فً منازلهم لردة وخنازٌر، و 
 .(ٗ)الصورة"
 .(٘)}على مكانتهم{ هو مثل مكانهم. ٌمال: مكان ومكانة ومنزل ومنزلة" لال ابن لتٌبة:" 
[، أي:" فبل ٌستطٌعون أن 2ٙلوله تعالى:}فََما اْستََطاُعوا ُمِضًٌّا َواَل ٌَْرِجعُوَن{ ]ٌس : 

 .(ٙ)ٌَْمضوا أمامهم، وال ٌرجعوا وراءهم"
 .(2)"عوا وراءهمٌمول: فبل ٌستطٌعون أن ٌمضوا أمامهم، وال أن ٌرجلال الطبري: " 
} فََما اْستََطاُعوا ُمِضًٌّا { أي : إلى أمام ، } َوال ٌَْرِجعُوَن { أي : إلى  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)وراء ، بل ٌلزمون حاال واحًدا ، ال ٌتمدمون وال ٌتؤخرون"
 [، وجهان:2ٙلوله تعالى:}فََما اْستََطاُعوا ُمِضًٌّا َواَل ٌَْرِجعُوَن{ ]ٌس :وفً  
 .(5): فما استطاعوا لو فعلنا ذلن بهم أن ٌتمدموا وال ٌتؤخروا ، لاله لتادة أحدهما

 .(ٓٔ)الثانً : فما استطاعوا ُمِضٌّاً فً الدنٌا، وال رجوعاً فٌها ، لاله أبو صالح
 

 المرآن
ْسهُ فًِ اْلَخْلِك أَفاََل ٌَْعِملُوَن ) ْرهُ نُنَّكِ  [6ٙ({ ]ٌس :6ٙ}َوَمْن نُعَّمِ

 التفسٌر: 
ِطْل عمره حتى ٌهرم نُِعْده إلى الحالة التً ابتدأ منها حالة ضعؾ العمل وضعؾ الجسد، ومن نُ 

 أفبل ٌعملون أنَّ َمن فعل مثل هذا بهم لادر على بعثهم؟
ْسهُ فًِ اْلَخْلِك{ ]ٌس :  ْرهُ نُنَّكِ [، أي:" ومن نُِطْل عمره حتى ٌهرم 1ٙلوله تعالى:}َوَمْن نُعَّمِ

 .(ٔٔ)ابتدأ منها حالة ضعؾ العمل وضعؾ الجسد" نُِعْده إلى الحالة التً
 .(ٕٔ)أي: نصٌره ضعٌفا بعد أن كان لوٌا" لال الماترٌدي:" 
من نطل عمره ننكس خلمه، فنجعل مكان الموة الضعؾ، وبدل  لال ابن الجوزي: أي:" 

 .(ٖٔ)الشباب الهرم، فنرده إلى أرذل العمر"
[ 2ٓومثله لوله تعالى: }ومنكم من ٌرد إلى أرذل العمر{ ]النحل:  لال الجصاص:" 

وسماه أرذل العمر؛ ألنه ال ٌرجى له بعده عود من النمصان إلى الزٌادة ومن الجهل إلى العلم 
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كما ٌرجى مصٌر الصبً من الضعؾ إلى الموة ومن الجهل إلى العلم، ونظٌره لوله تعالى: }ثم 
 .(ٔ)["ٗ٘]الروم:  جعل من بعد لوة ضعفا وشٌبة{

ٌخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رّد إلى الضعؾ بعد الموة  لال ابن كثٌر:" 
ةً  ُ الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ لُوَّ والعجز بعد النشاط ، كما لال تعالى : } َّللاَّ

ٌْبَةً ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء وَ  ةٍ َضْعفًا َوَش [. ولال : ُٗ٘هَو اْلعَِلٌُم اْلمَِدٌُر { ]الروم : ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد لُوَّ
ٌْبًا { ]الحج :  ٌْبل ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َش  [.٘}َوِمْنُكْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلعُُمِر ِلَك

اإلخباُر عن هذه الدار بؤنها دار زوال وانتمال ، ال دار  -وهللا أعلم  -والمراد من هذا 
 .(ٕ)واستمرار"دوام 

ْرهُ{ ]ٌس :وفً    [، لوالن:1ٙلوله تعالى:}َوَمْن نُعَّمِ
 .(ٖ)أحدهما : أنه بلوغ ثمانٌن سنة، لاله سفٌان

 .(ٗ)لال سفٌان:"إذا بلػ ثمانٌن سنة تؽٌر جسمه"  
 .(ٙ)، وٌحٌى بن سبلم(٘)الثانً : هو الهرم، لاله لتادة

 .(2)ته، كما رأٌت"هو الهرم. ٌتؽٌر سمعه، وبصره ولو لال لتادة:" 
ٌمول: من نمد له فً العمر ننكسه فً الخلك، لكٌبل ٌعلم بعد علم شٌبا،  ولال لتادة:" 

 .(1)ٌعنً: الهرم"
 .(5)أي: نرده إلى أرذل العمر" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" فنطول عمره" 
ْسهُ فًِ اْلَخْلِك{ ]ٌس :وفً    التفسٌر:[، وجهان من 1ٙلوله تعالى:}نُنَّكِ

 .(ٔٔ)أحدهما : نردُّه فً الضعؾ إلى حال الضعؾ فبل ٌعلم شٌباً، وهذا معنى لول ٌحٌى بن سبلم
فٌكون بمنزلة الصبً الذي ال ٌعمل، كموله: }َوِمْنُكْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر  لال ٌحٌى:" 

ٌْبًا{ ]الحج:  ٌْبل ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َش  .(ٕٔ) ["ِ٘لَك
نؽٌر سمعه وبصره ولوته،  التنكٌس فً الخلك هو ضعؾ الجوارح بعد لوتها، أي:الثانً :أن 

 .(ٖٔ)لاله لتادة
معناه: من أطلنا عمره نكسنا خلمه، فصار بدل الموة ضعفا وبدل الشباب  لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)هرما"
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الخلك، لال الزمخشري:" أي: ٌرده إلى أرذل العمر شبه حال الصبً الذي هو أول  
ولٌل: ٌصٌره بعد الموة إلى الضعؾ، وبعد الزٌادة إلى النمصان، وبعد الحدة والطراوة إلى البلى 

 .(ٔ)والخلولة، فكؤنه نكس حاله"
، مشددة مع ضم النون األولى وفتح الثانٌة، والبالون: بفتح النون «ننكسه»لرأ حمزة:  

 .(ٕ)ءتٌناألولى وتسكٌن الثانٌة من ؼٌر تشدٌد وعن عاصم كالمرا
[، أي:" أفبل ٌعملون أنَّ َمن فعل مثل هذا بهم لادر 1ٙلوله تعالى:}أَفبََل ٌَْعِملُوَن{ ]ٌس : 

 .(ٖ)على بعثهم؟"
 .(ٗ)معناه: أفبل ٌعملون آٌاتً؟" لال السمعانً:" 
 .(٘)أفبل ٌعملون أن من فعل هذا لادر على البعث؟" لال ابن الجوزي: أي:" 

ٌتفكرون بعمولهم فً ابتداء خلمهم ثم صٌرورتهم إلى نفس الشَّبٌبَة لال ابن كثٌر:" أي : 
، ثم إلى الشٌخوخة ؛ لٌعلموا أنهم ُخلموا لدار أخرى ، ال زوال لها وال انتمال منها ، وال محٌد 

 .(ٙ)عنها ، وهً الدار اآلخرة "
ٌعنً به المشركٌن، أي: فالذي خلمكم، ثم جعلكم شبابا ثم جعلكم شٌوخا، ثم  لال ٌحٌى:" 

 .(2) نكسكم فً الخلك، فردكم بمنزلة الطفل الذي ال ٌعمل شٌبا لادر على أن ٌبعثكم ٌوم المٌامة"
أفبل ٌعمل هإالء المشركون لدرة هللا على ما ٌشاء بمعاٌنتهم ما  لال الطبري: ٌمول:" 

ه خلمه فٌما شاء وأحب من صؽر إلى كبر، ومن تنكٌس بعد كبر فً ٌعاٌنون من تصرٌف
 .(1)هرم"

 .(5) بالتاء على وجه الخطاب، «أفبل تعملون »ولرئ: 
 [:1ٙ-5٘فوابد اآلٌات:]

 تمرٌر المعاد وبٌان موالؾ منه. -ٔ
 تؤكٌد عداوة الشٌطان لئلنسان. -ٕ
 وفاسدها. عجز اإلنسان ٌوم المٌامة عن كتمان شًء من سًء أعماله -ٖ
 التحذٌر من عموبة هللا فً الدنٌا بالمسخ ونحوه. -ٗ
 مظاهر لدرة هللا تعالى فً رد اإلنسان بعد الموة إلى حالة الضعؾ األولى. -٘
 
 

 المرآن
ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمبٌٌِن ) اَن َحًٌّا َوٌَِحكَّ ( ِلٌُْنِذَر َمْن كَ 6ٙ}َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ

 [4ٓ-6ٙ({ ]ٌس :4ٓاْلمَْوُل َعلَى اْلَكافِِرٌَن )
 التفسٌر: 
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وما علَّمنا رسولنا محمًدا الشعر، وما ٌنبؽً له أن ٌكون شاعًرا، ما هذا الذي جاء به إال ذكر 
ٌتذكر به أولو األلباب، ولرآن بٌِّن الداللة على الحك والباطل، واضحة أحكامه وِحَكمه 

ًَّ الملب مستنٌر البصٌرة، وٌحك العذاب على الكافرٌن باهلل؛ ألنهم ومواعظ ه؛ لٌنذر َمن كان ح
 لامت علٌهم بالمرآن حجة هللا البالؽة.

 سبب النزول:
 .(ٔ)لال مماتل:" نزلت فً عمبة بن أبً معٌط وأصحابه، لالوا إن المرآن شعر" 
ْعَر َوَما لوله تعالى:  [، أي:" وما علَّمنا رسولنا 5ٌَْٙنبَِؽً لَهُ{ ]ٌس : }َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ

 .(ٕ)محمًدا الشعر، وما ٌنبؽً له أن ٌكون شاعًرا"
 .(ٖ)وما علمنا دمحما الشعر، وما ٌنبؽً له أن ٌكون شاعرا" لال الطبري: ٌمول:" 
}وما علمناه الشعر{، ٌعنً: النبً علٌه السبلم. }وما ٌنبؽً له{ أن ٌكون  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)شاعرا وال ٌروي الشعر"
ٌمول تعالى مخبًرا عن نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أنه ما علمه الشعر ، }َوَما ٌَْنبَِؽً  لال ابن كثٌر:" 

ضٌه ِجبِلَّته ؛ ولهذا َوَرَد أنه ، علٌه لَهُ{، أي : وما هو فً طبعه ، فبل ٌحسنه وال ٌحبه ، وال تمت
فه أو لم ٌتمه"  .(٘)الصبلة والسبلم ، كان ال ٌحفظ بٌتًا على وزٍن منتظم ، بل إن أنشده َزحَّ

لول الشعر. }وما ٌنبؽً له{، أي: ما ٌتسهل له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" أي: ما علمنا دمحما  
لم ٌتمثل ببٌت شعر لط. إنما ٌوجب هذا أن ٌكون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً ذلن، ولٌس ٌوجب هذا أن ٌكون 

النبً علٌه السبلم لٌس بشاعر، وأن ٌكون المرآن الذي أتى به من عند هللا، إلنه مباٌن لكبلم 
اته ثابتة وآٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -المخلولٌن وأوزان أشعار العرب، والمرآن آٌة معجزة تدل على أن نبوة النبً 

 .(ٙ)أبدا"
عن لتادة، لوله: "}وما علمناه الشعر وما ٌنبؽً له{، لال: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، عصمه هللا من  

 .(2)ذلن"
عر ، إال رسول هللا صلى  لال الشعبً:"  ما َولَد عبد المطلب ذكًرا وال أنثى إال ٌمول الّشِ

 .(1)هللا علٌه وسلم"
 -ال ٌكاد ٌجود شعر المرشً؛ وذلن أن هللا جل ذكره، لال لنبٌه  لال اإلمام الشافعً:"

: }وما علمناه الشعر وما ٌنبؽً له إن هو{ اآلٌة، وال ٌكاد ٌجود خط المرشً؛ وذلن أن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(5)كان أمٌا" -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 ان ٌتمثل بهذا البٌت : إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كعن الحسن البصري، :" 
ٌْب للمْرء نَاهًٌا  َكفَى باإلْسبلم والش

 فمال أبو بكر : ٌا رسول هللا : 
 َكفى الشٌب واإلسبلم للمرء ناهًٌا

ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ{"  .(ٔ)لال أبو بكر ، أو عمر : أشهد أنن رسول هللا، ٌمول هللا:}َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ
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البل : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : للعباس بن مرداس السلمً : "أنت روى البٌهمً فً الدو 
 المابل : 

 أتجعل نَهبً ونَْهب العُبٌَد بٌن األلرع وعٌٌنة".
 .(ٕ)فمال : إنما هو : "بٌن عٌٌنة واأللرع" فمال : "الكل سواء"

ذكر السهٌلً فً ٌعنً : فً المعنى ، صلوات هللا وسبلمه علٌه، ولد  لال ابن كثٌر:" 
"الروض األنؾ" لهذا التمدٌم والتؤخٌر الذي ولع فً كبلمه ، علٌه السبلم ، فً هذا البٌت مناسبة 
ٌْنَة بن بدر الفزاري ؛ ألنه ارتد أٌام  أؼرب فٌها ، حاصلها َشَرُؾ األلرع بن حابس على ُعٌَ

 .(ٖ)الصدٌك ، بخبلؾ ذان ، وهللا أعلم"
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل ٌمشً بٌن المتلى ٌوم بدر ، وهو  روى األموي فً مؽازٌه : "أن 

 ٌمول: "نُفلك َهاًما...............". 
 : (ٗ)فٌمول الصدٌك ، رضً هللا عنه ، متمما للبٌت

ٌْنَا  ...  َوُهم َكانُوا أَعكَّ َوأظلما" ةٍ َعلَ  .(٘)ِمْن رَجال أعزَّ
بؤول البٌت وٌستطعم أبا بكر رضً هللا عنه إنشاد آخره ألنه كان فٌبتدئ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

ْعَر َوما ٌَْنبَِؽً لَهُ{  .(ٙ)ال ٌحسن إنشاد الشعر كما لال تعالى: }َوما َعلَّْمناهُ الّشِ
عن عابشة ، رضً هللا عنها ، لالت : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا استراث الخبر ، تمثل فٌه  

 : (2)ببٌت َطَرفَة
ِد" وٌَؤْتٌَِن باألْخبار َمْن لَْم تَُزّوِ

(1). 
 :" ما جمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌت شعر لط ، إال بٌتا واحًدا: -رضً هللا عنها-ولالت عابشة 

ٍء َكاَن إال تََحمَّمَا" ًْ  .(5)تَفَاءْل بما تَْهَوى ٌَُكْن فَلَمَلََّما... ٌُمَاُل ِلَش
ابشة: هل كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتمثل بشًء من الشعر؟ لالت: كان لٌل لع عن لتادة : " 

أبؽض الحدٌث إلٌه، ؼٌر أنه كان ٌتمثل ببٌت أخً بنً لٌس، فٌجعل آخره أوله، وأوله آخره، 
 .(ٓٔ)"فمال له أبو بكر: إنه لٌس هكذا، فمال نبً هللا: "إنً وهللا ما أنا بشاعر، وال ٌنبؽً لً

صحٌحٌن أنه علٌه الصبلة والسبلم ، تمثل ٌوم حفر الخندق بؤبٌات عبد هللا وثبت فً ال 
 بن رواحة ، ولكن تبعًا لمول أصحابه ، فإنهم ٌرتجزون وهم ٌحفرون ، فٌمولون: 
ٌْنَا ٌْنَا... َوال تََصدَّْلنَا َوال َصلَّ ٌْنَا َما اْهتََد  الُهمَّ لْوال أنت َما اْهتََد

ٌْنَافَؤَنزلَْن َسِكٌنَةً َعلَ   ٌْنَا... َوثَبِّت األْلَداَم إْن اللَ
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ٌْنَا ٌْنَا... إَذا أَراُدوا فِتْنَةً أَبَ  إّن األلى لَْد بَؽَوا َعل
 . (ٔ)وٌرفع صوته بموله : "أبٌنا" وٌمدها

ولد روي هذا بزحاؾ فً الصحٌح أًٌضا. وكذلن ثبت أنه لال ٌوم حنٌن وهو راكب 
 البؽلة ، ٌُمدم بها فً نحور العدو : 

ًّ ال َكِذْب... أنَا اْبُن ُعْبد الُمطَِّلْب  أنا النَّبِ
(ٕ) 

 لكن لالوا : هذا ولع اتفالًا من ؼٌر لصد لوزن شعر ، بل جرى على اللسان من ؼٌر لصد إلٌه.
وكذلن ما ثبت فً الصحٌحٌن عن ُجْنَدب بن عبد هللا لال : كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼار 

 ، فمال:  فَنَِكبت أصبعه
 (ٖ)َهْل أْنت إال إْصبٌَع َدِمٌت... وفً َسبٌل هللا َما لَِمٌت

وكل هذا ال ٌنافً كونه ملسو هيلع هللا ىلص ما ُعلِّم شعًرا وال ٌنبؽً له ؛ فإن هللا تعالى إنما علمه المرآن 
ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه تَ  ٌِْن ٌََد نزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد { ]فصلت : العظٌم ، الذي } ال ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ

[. ولٌس هو بشعر كما زعمه طابفة من جهلة كفار لرٌش ، وال كهانة ، وال مفتعل ، وال ٕٗ
 سحر ٌُإثر ، كما تنوعت فٌه ألوال الضُّبلل وآراء الُجهَّال. 

داود...عن عبد  ولد كانت سجٌته ملسو هيلع هللا ىلص تؤبى صناعة الشعر طبعًا وشرًعا ، كما رواه أبو
ما أبالً ما أوتٌت إن أنا َشربت ترٌالًا ، أو »هللا بن عمرو ٌمول: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

 .(٘)"(ٗ)«تعلمت تمٌمة ، أو للت الشعر من لبل نفسً
الت : عن أبً نوفل لال : "سؤلُت عابشة : أكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتسامع عنده الشعر ؟ فم

كان أبؽض الحدٌث إلٌه. ولال عن عابشة : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعجبه الجوامع من الدعاء ، وٌدع 
 .(ٙ)ما بٌن ذلن"

روي عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "ألن ٌمتلا جوؾ أحدكم لًٌحا ، 
 .(2)خٌر له من أن ٌمتلا شعًرا"

د بن أوس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من لرض بٌت شعر بعد العشاء اآلخرة ، عن َشدَّا
 .(1)لم تمبل له  صبلة تلن اللٌلة"

لال ابن كثٌر:" وهذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ، ولم ٌخرجه أحد من أصحاب الكتب 
ٌه ما هو مشروع ، وهو هجاء الستة. والمراد بذلن نظمه ال إنشاده ، وهللا أعلم. على أن الشعر ف

المشركٌن الذي كان ٌتعاطاه شعراء اإلسبلم ، كحسان بن ثابت ، وكعب بن مالن ، وعبد هللا بن 
َرَواحة ، وأمثالهم وأضرابهم ، رضً هللا عنهم أجمعٌن. ومنه ما فٌه حكم ومواعظ وآداب ، كما 

لذي لال فٌه النبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌوجد فً شعر جماعة من الجاهلٌة ، ومنهم أمٌة بن أبً الصلت ا
، ولد أنشد بعض الصحابة منه للنبً ملسو هيلع هللا ىلص مابة بٌت ، ٌمول عمب كل (5)«آمن شعره وكفر للبه»

 .(ٔ)بٌت : "هٌه". ٌعنً ٌستطعمه ، فٌزٌده من ذلن"
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ٌْب، وعبد ولد  هللا بن عباس ، روى أبو داود من حدٌث أُبً بن كعب ، وبُرٌدة بن الُحَص
 .(ٕ)أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن من البٌان سحًرا ، وإن من الشعر حكما"

[، أي:" ما هذا الذي جاء به إال ذكر 5ٙ}إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمبٌٌِن{ ]ٌس : لوله تعالى: 
، واضحة أحكامه وِحَكمه ٌتذكر به أولو األلباب، ولرآن بٌِّن الداللة على الحك والباطل

 .(ٖ)ومواعظه"
ما هو دمحم إال ذكر لكم أٌها الناس، ذكركم هللا بإرساله إٌاه إلٌكم،  لال الطبري: ٌمول: " 

ونبهكم به على حظكم، وهذا الذي جاءكم به دمحم لرآن ٌبٌن لمن تدبره بعمل ولب، أنه تنزٌل من 
 .(ٗ)"هللا أنزله إلى دمحم، وأنه لٌس بشعر وال مع كاهن

أي : ما هذا الذي علمناه، }إاِل ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمبٌٌِن{، أي : بٌن واضح جلً  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)لمن تؤمله وتدبره"

 .(ٙ)"أي: تذكرة ولرآن بٌن لال السمعانً:"
 .(2)عن لتادة:"}إن هو إال ذكر{، لال: هذا المرآن" 
 .(1)هو الذكر والتفكر" لال سهل:" 
ًَّ الملب مستنٌر 2ٓ}ِلٌُْنِذَر َمْن َكاَن َحًٌّا{ ]ٌس : لوله تعالى:  [، أي:" لٌنذر َمن كان ح

 .(5)البصٌرة"
ٌمول: إن دمحم إال ذكر لكم لٌنذر منكم أٌها الناس من كان حً الملب،  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)ٌعمل ما ٌمال له، وٌفهم ما ٌبٌن له، ؼٌر مٌت الفإاد بلٌد"
أي : لٌنذر هذا المرآن البٌّن كّل حً على وجه األرض ، كموله : }  لال ابن كثٌر:"

[ ، ولال : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ { 5ٔألْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََػ { ]األنعام : 
ًّ الملب ، مستنٌر البصٌرة "2ٔ]هود :   .(ٔٔ)[. وإنما ٌنتفع بنذارته من هو َح
 .(ٕٔ)عن لتادة:"}لٌنذر من كان حٌا{، لال: حً الملب، حً البصر" 
 .(ٖٔ)ن الضحان، لوله: "}لٌنذر من كان حٌا{، لال: من كان عالبل"ع 
 -ٌعنً: لتنذر ٌا دمحم بما فً المرآن من الوعٌد من كان مهدٌا فً علم هللا ولال مماتل:" 
 .(ٔ)"-عز وجل
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من كان ٌعمل ما ٌخاطب به، فإن الكافر  معنى: }من كان حٌا{، أي" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)وما جاء به حك" -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالمٌت فً أنه لم ٌتدبر فٌعلم أن النبً 

[، أي:" وٌحك العذاب على الكافرٌن 2ٓ}َوٌَِحكَّ اْلمَْوُل َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]ٌس : لوله تعالى: 
 .(ٖ)الؽة"باهلل؛ ألنهم لامت علٌهم بالمرآن حجة هللا الب

ٌمول: وٌحك العذاب على أهل الكفر باهلل، المولٌن عن اتباعه، المعرضٌن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)عما أتاهم به من عند هللا"

 .(٘)أي : هو رحمة للمإمن ، وحجة على الكافر" لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)عن لتادة:"}وٌحك المول على الكافرٌن{، بؤعمالهم أعمال السوء" 
 .(2)ٌجوز }وٌحك المول{، أي: ٌوجب الحجة علٌهم" لال الزجاج:" 

 
 المرآن

ٌِْدٌنَا أَْنعَاًما فَُهْم لََها َماِلُكوَن ) ا َعِملَْت أَ  [4ٔ({ ]ٌس :4ٔ}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َخلَْمنَا لَُهْم ِممَّ
 التفسٌر: 

 أو لم ٌر الخلك أنا خلمنا ألجلهم أنعاًما ذللناها لهم، فهم مالكون أمرها؟
ٌِْدٌنَا أَْنعَاًما{ ]ٌس :  ا َعِملَْت أَ [، أي:" أو لم ٌر 2ٔلوله تعالى:}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َخلَْمنَا لَُهْم ِممَّ

 .(1)الخلك أنا خلمنا ألجلهم أنعاًما ذللناها لهم"
}أولم ٌروا{ هإالء المشركون باهلل اآللهة واألوثان: }أنا خلمنا لهم{  لال الطبري: ٌمول:" 
منا من الخلك }أنعاما{ وهً المواشً التً خلمها هللا لبنً آدم، فسخرها لهم من اإلبل مما خل

 .(5)والبمر والؽنم"
 .(ٓٔ)ٌذكر تعالى ما أنعم به على خلمه من هذه األنعام التً سخرها لهم" لال ابن كثٌر:"
أهً اإلبل؟ فمال: نعم، لال: والبمر من األنعام، ولٌست بداخلة فً هذه  لٌل البن زٌد:"

اآلٌة، لال: واإلبل والبمر والؽنم من األنعام، ولرأ: }ثمانٌة أزواج{، لال: والبمر واإلبل هً 
 .(ٔٔ)النعم، ولٌست تدخل الشاء فً النعم"

 .(ٕٔ)لوله: "}مما عملت أٌدٌنا{، لال: من صنعتنا" عن السدي:
أن ٌإمن بها وال «: األٌدي»أي: مما تولٌنا خلمه وإبداعه، واألولى فً  السمعانً:"لال 

 .(ٖٔ)"تفسر
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 .(ٔ)[، أي:" فهم مالكون أمرها"2ٔلوله تعالى:}فَُهْم لََها َماِلُكوَن{ ]ٌس : 
 .(ٕ)ٌمول: فهم لها مصرفون كٌؾ شاءوا بالمهر منهم لها والضبط" لال الطبري:" 

 .(ٖ)أي : جعلهم ٌمهرونها" لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)أي: ضابطون" لال لتادة:"

 معنى: }مالكون{، ضابطون، ألن المصد ههنا إلى أنها ذلٌلة لهم لال الزجاج:" 
 :(٘)أال ترى إلى لوله }وذللناها لهم{، ومثله من الشعر

 أصبحت ال أحمل السبلح وال. . . أملن رأس البعٌر إن نفرا
 .(ٙ)أي: ال أضبط رأس البعٌر"

 
 المرآن

 [4ٕ({ ]ٌس :4ٕ}َوَذلَّْلنَاَها لَُهْم فَِمْنَها َرُكوبُُهْم َوِمْنَها ٌَأُْكلُوَن )
 التفسٌر: 

رناها لهم، فمنها ما ٌركبون فً األسفار، وٌحملون علٌها األثمال، ومنها ما ٌؤكلون.  وسخَّ
رناها لهم"2ٕلوله تعالى:}َوَذلَّْلنَاَها لَُهْم{ ]ٌس :   .(2)[، أي:" وسخَّ

 .(1)"أي: جعلناها ذلٌلة لهم لال السمعانً:"
 .(5)ٌمول: وذللنا لهم هذه األنعام" لال الطبري:" 

أي : "وهً ذلٌلة لهم ، ال تمتنع منهم ، بل لو جاء صؽٌر إلى بعٌر  لال ابن كثٌر:
ألناخه ، ولو شاء أللامه وساله ، وذان ذلٌل منماد معه. وكذا لو كان المَطاُر مابة بعٌر أو أكثر ، 

 .(ٓٔ)لسار الجمٌع بسٌِر صؽٌٍر"
 .(ٔٔ)فٌحملون علٌها وٌسولونها حٌث شاءوا وال تمتنع منها" ولال مماتل:" 
[، أي:" فمنها ما ٌركبون فً األسفار، وٌحملون 2ٕوله تعالى:}فَِمْنَها َرُكوبُُهْم{ ]ٌس :ل 

 .(ٕٔ)علٌها األثمال"
ٌمول: فمنها ما ٌركبون كاإلبل ٌسافرون علٌها؛ ٌمال: هذه دابة  لال الطبري:" 
 .(ٔ)ركوب"
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أي : منها ما ٌركبون فً األسفار ، وٌحملون علٌه األثمال ، إلى سابر  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)الجهات واأللطار"
 .(ٖ)ٌركبونها ٌسافرون علٌها" لال لتادة:"
 .(ٗ)}فمنها ركوبهم{: حمولتهم اإلبل والبمر" لال مماتل:"

 .(٘)"الركوب: ما ٌركب لال السمعانً:"
 .(ٙ)«"فمنها ركوبتهم»معناه: ما ٌركبون، والدلٌل لراءة من لرأ:  لال الزجاج:"

، ٌعنً: «فمنها ركوبهم»عن هارون، لال: "لراءة الحسن األعرج وأبً عمرو والعامة:
 .(2)ركوبتهم حمولتهم"

 .(1)[، أي:" ومنها ما ٌؤكلون"2ٕلوله تعالى:}َوِمْنَها ٌَؤُْكلُوَن{ ]ٌس : 
 .(5)لحومها"لال الطبري:أي:"  

 .(ٓٔ)إذا شاإوا نحروا واجتزروا" لال ابن كثٌر:"
 .(ٔٔ)}ومنها ٌؤكلون{: لحومها" لال لتادة:"
 .(ٕٔ)ٌعنً: الؽنم" لال مماتل:"

 
 المرآن

 [4ٖ({ ]ٌس :4ٖ}َولَُهْم فٌَِها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفاََل ٌَْشُكُروَن )
 التفسٌر: 

بؤصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ولباًسا، وؼٌر ولهم فٌها منافع أخرى ٌنتفعون بها، كاالنتفاع 
 ذلن، وٌشربون ألبانها، أفبل ٌشكرون هللا الذي أنعم علٌهم بهذه النعم، وٌخلصون له العبادة؟

[، أي:" ولهم فٌها منافع أخرى 2ٖلوله تعالى:}َولَُهْم فٌَِها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب{ ]ٌس : 
 .(ٖٔ)ٌنتفعون بها، وٌشربون ألبانها"

ولهم فً هذه األنعام منافع، وذلن منافع فً أصوافها وأوبارها  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٗٔ)وأشعارها باتخاذهم من ذلن أثاثا ومتاعا، ومن جلودها أكنانا، ومشارب ٌشربون ألبانها"

أي:من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاًعا إلى حٌن،}َوَمَشاِرُب{،  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)ألبانها وأبوالها لمن ٌتداوى، ونحو ذلن" أي : من
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}ولهم فٌها منافع{: فً األنعام ومنافع فً الركوب علٌها، والحمل علٌها، لال مماتل:"
 .(ٕ)وٌنتفعون بؤصوافها وأوبارها، وأشعارها، }وفٌها مشارب{ ألبانها"

ولوله: أي: فً األنعام منافع من األصواؾ واألوبار واألشعار،  لال السمعانً:"
 .(ٖ)"}ومشارب{، أي: من األلبان

 .(ٗ) عن لتادة:" }ولهم فٌها منافع{، ٌلبسون أصوافها، }ومشارب{، ٌشربون ألبانها"
[، أي:" أفبل ٌشكرون هللا الذي أنعم علٌهم بهذه 2ٖلوله تعالى:}أَفبََل ٌَْشُكُروَن{ ]ٌس : 

 .(٘)النعم، وٌخلصون له العبادة؟"
 .(ٙ)"هذه النعمٌعنً:  لال السمعانً:"

ٌمول: أفبل ٌشكرون نعمتً هذه، وإحسانً إلٌهم بطاعتً، وإفراد  لال الطبري: " 
 .(2) األلوهٌة والعبادة، وترن طاعة الشٌطان وعبادة األصنام"

ُدون خالك ذلن ومسخره ، وال ٌشركون به ؼٌره ؟" لال ابن كثٌر:"  .(1)أي : أفبل ٌَُوّحِ
 

 المرآن
ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم ٌُْنَصُروَن )}َواتََّخذُوا ِمْن   [4ٗ({ ]ٌس :4ُٗدوِن َّللاَّ

 التفسٌر: 
 واتخذ المشركون من دون هللا آلهة ٌعبدونها؛ طمعًا فً نصرها لهم وإنماذهم من عذاب هللا.

ٌمول: واتخذ هإالء المشركون من دون هللا آلهة ٌعبدونها، طمعا أن  لال الطبري:" 
 .(5)تنصرهم تلن اآللهة من عماب هللا وعذابه"

ٌمول تعالى منكًرا على المشركٌن فً اتخاذهم األنداد آلهة مع هللا ،  لال ابن كثٌر:"
 .(ٓٔ)ٌبتؽون بذلن أن تنصرهم تلن اآللهة وترزلهم وتمربهم إلى هللا زلفى "

}واتخذوا{، ٌعنً: كفار مكة، }من دون هللا آلهة{، ٌعنً: البلت والعزى لال مماتل:"
 .(ٔٔ)ومناة، لكً تمنعهم"

 
 المرآن

 [4٘({ ]ٌس :4٘}اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن )
 التفسٌر: 

والمشركون وآلهتهم جمٌعًا محضرون ال تستطٌع تلن اآللهة نصر عابدٌها وال أنفسهم ٌنصرون، 
 فً العذاب، متبرئ بعضهم من بعض.
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[، أي:" ال تستطٌع تلن اآللهة نصر 2٘لوله تعالى:}اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَرُهْم{ ]ٌس : 
 .(ٔ)عابدٌها وال أنفسهم ٌنصرون"

 .(ٕ)ال تستطٌع اآللهة نصرهم" لال السدي:" 
 .(ٖ)ال تمدر اآللهة أن تمنعهم من العذاب" لال مماتل:"

 .(ٗ)أي: هم لؤلصنام ٌنتصرون، واألصنام ال تستطٌع نصرهم" لال الزجاج:"
ٌمول: "ال تستطٌع هذه اآللهة نصرهم من هللا إن أراد بهم سوءا، وال تدفع  لال الطبري: 

 .(٘)عنهم ضرا"
بل هً أضعؾ من ذلن وألل  أي : ال تمدر اآللهة على نصر عابدٌها ، لال ابن كثٌر:"

وأذل وأحمر وأدخر ، بل ال تمدر على االنتصار ألنفسها ، وال االنتمام ممن أرادها بسوء ؛ ألنها 
 .(ٙ)جماد ال تسمع وال تعمل"

[، أي:" والمشركون وآلهتهم جمٌعًا 2٘لوله تعالى:}َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن{ ]ٌس : 
 .(2)بعضهم من بعض"محضرون فً العذاب، متبرئ 

 .(1)" ٌمول: وهإالء المشركون آللهتهم جند محضرون" لال الطبري: 
ٌرٌد أن هذه األصنام محشورة مجموعة ٌوم المٌامة ، محضرة عند  لال ابن كثٌر:"

 .(5)حساب عابدٌها ؛ لٌكون ذلن أبلػ فً ِخْزٌهم ، وأدل علٌهم فً إلامة الحجة علٌهم"
 [، على ألوال:2٘لوله تعالى:}َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن{ ]ٌس :واختلؾ أهل العلم فً  

 .(ٓٔ)أحدها : محضرون عند الحساب، لاله مجاهد
 .(ٔٔ)الثانً : محضرون فً النار، لاله الحسن

 .(ٕٔ)"هم لهم جند فً الدنٌا وهم محضرون فً النار لال الحسن:" 
دون هللا، فٌجاء به ومعه أتباعه، وهو أنه ٌدعى بكل معبود عبد من  لال السمعانً:"

 .(ٖٔ)"والذٌن عبدوه كؤنهم جنده، فٌحضرون النار، ومعناه: ٌدخلونها
 . (ٗٔ)-فً رواٌة أخرى-الثالث : محضرون للدفع عنهم والمنع منهم، لاله الحسن

 .(٘ٔ)وهم لهم جند محضرون فً الدنٌا ٌؽضبون لهم. وهذا لول لتادةالرابع: المعنى: 
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المشركون ٌؽضبون لآللهة فً الدنٌا، وهً ال تسوق إلٌهم خٌرا، وال تدفع لال لتادة : "
 .(ٔ)"عنهم سوءا، إنما هً أصنام

 .(ٕ)ٌمول: كفار مكة لآللهة حزب ٌؽضبون لها وٌحضرونها فى الدنٌا" ولال مماتل:"
وهذا الذي لاله لتادة أولى المولٌن عندنا بالصواب فً تؤوٌل ذلن، ألن  لال الطبري:" 

المشركٌن عند الحساب تتبرأ منهم األصنام، وما كانوا ٌعبدونه، فكٌؾ ٌكونون لها جندا حٌنبذ، 
 .(ٖ)ولكنهم فً الدنٌا لهم جند ٌؽضبون لهم، وٌماتلون دونهم"

 
 المرآن

وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن )}فاََل ٌَْحُزْنَن لَْولُُهْم إِنَّا نَ   [4ٙ({ ]ٌس :4ْٙعلَُم َما ٌُِسرُّ
 التفسٌر: 

كفرهم باهلل وتكذٌبهم لن واستهزاإهم بن؛ إنا نعلم ما ٌخفون، وما  -أٌها الرسول-فبل ٌَْحُزنن 
 ٌظهرون، وسنجازٌهم على ذلن.

كفرهم باهلل  -ا الرسولأٌه-[، أي:" فبل ٌَْحُزنن 2ٙلوله تعالى:}فبََل ٌَْحُزْنَن لَْولُُهْم{ ]ٌس : 
 .(ٗ)وتكذٌبهم لن واستهزاإهم بن"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فبل ٌحزنن ٌا دمحم لول هإالء المشركٌن  لال الطبري:"
 .(٘)باهلل من لومن لن: إنن شاعر، وما جبتنا به شعر، وال تكذٌبهم بآٌات هللا وجحودهم نبوتن"

 .(ٙ)أي: لولهم فٌن إنه ساحر أو كاذب أو شاعر" لال السمعانً:"
 .(2)أي : تكذٌبهم لن وكفرهم باهلل " لال ابن كثٌر:"

 .(1)كفار مكة" لال مماتل:"
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{ ]ٌس :  [، أي:" إنا نعلم ما ٌخفون، وما 2ٙلوله تعالى:}إِنَّا نَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

 .(5)ٌظهرون، وسنجازٌهم على ذلن"
إنا نعلم أن الذي ٌدعوهم إلى لٌل ذلن الحسد، وهم ٌعلمون أن الذي جبتهم  الطبري:" لال

به لٌس بشعر، وال ٌشبه الشعر، وأنن لست بكذاب، فنعلم ما ٌسرون من معرفتهم بحمٌمة ما 
 .(ٓٔ)تدعوهم إلٌه، وما ٌعلنون من جحودهم ذلن بؤلسنتهم عبلنٌة"

أي : نحن نعلم جمٌع ما هم علٌه ، وسنجزٌهم وْصفَهم ونعاملهم  على  لال ابن كثٌر:"
ذلن ، ٌوم ال ٌفمدون من أعمالهم جلٌبل وال حمًٌرا ، وال صؽًٌرا وال كبًٌرا ، بل ٌعرض علٌهم 

 .(ٔٔ)جمٌع ما كانوا ٌعملون لدًٌما وحدٌثًا "
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 .(ٔ)مول بؤلسنتهم"}ما ٌسرون{: من التكذٌب، }وما ٌعلنون{: ٌظهرون من ال لال مماتل:"
 .(ٔ)بؤلسنتهم"

 [:2ٙ-5ٙفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة وأن المرآن ذكر ولٌس شعر كما ٌمول المبطلون. -ٔ
 الحكمة من نزول المرآن هً أن ٌنذر به الرسول األحٌاء من أهل اإلٌمان. -ٕ
وعظاً لهم بٌان خطؤ الذٌن ٌمرأون المرآن على األموات وٌتركون األحٌاء ال ٌمرأونه علٌهم  -ٖ

 وإرشاداً وتعلٌماً وتذكٌراً.
 وجوب ذكر النعم وشكرها باالعتراؾ بها، وصرفها فً مرضاة واهبها وحمده علٌها. -ٗ
بٌان سخؾ المشركٌن فً عبادتهم أصناماً ٌرجون نصرتها وهم جند معبؤ لنصرتها من أن  -٘

 ٌمسها أحد بسوء.
 المرآن

ْنَساُن أَنَّا َخلَ   [44({ ]ٌس :44ْمنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإَذا ُهَو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن )}أََولَْم ٌََر اإْلِ
 التفسٌر: 

ت  أو لم ٌر اإلنسان المنكر للبعث ابتداء خلمه فٌستدل به على معاده، أنا خلمناه من نطفة مرَّ
 بؤطوار حتى َكبِر، فإذا هو كثٌر الخصام واضح الجدال؟

 ، ألوال:هذه اآلٌة والتً بعدهافً سبب نزول 
ًّ بن خلؾ الجمحً»أحدها : أنها نزلت فً  ٌجادله فً بعث الموتى ، لاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أتى النبً  «أب

 .(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، مجاهد(ٕ)عروة بن الزبٌر
 .(2)الجمهور، وعلٌه المفسرون" لال ابن الجوزي: وهذا لول:" 
أبً بن خلؾ جاء بعظم، فمال: ٌا دمحم، أتعدنا إنا إذا متنا فكنا مثل هذا  لال مجاهد:" 

 .(1)العظم البالً فً ٌده ففته، ولال: من ٌحٌٌنا إذا كنا مثل هذا؟"
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ذكر لنا أن أبً بن خلؾ، أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعظم حابل، ففته، ثم ذراه فً  لال لتادة:" 
؛ «وهللا ٌحٌٌه، ثم ٌمٌته، ثم ٌدخلن النار»ٌحًٌ هذا وهو رمٌم؟ لال:  الرٌح، ثم لال: ٌا دمحم من

 .(ٔ)لال: فمتله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد"
نزلت فً أبً بن خلؾ أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومعه عظم لد دثر، فجعل ٌفته بٌن  لال السدي:" 

نعم، »ٌحٌا بعد ما لد بلى، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أصابعه وٌمول: ٌا دمحم، أنت الذي تحدث أن هذا س
 .(ٕ)«لٌمٌتن اآلخر، ثم لٌحٌٌنه ثم لٌدخلنه النار

أخذ عظماً من البطحاء ففته بٌده ثم لال لرسول َّللاَّ  «العاص بن وابل»الثانً : أنها نزلت فً 
نعم وٌمٌتن ثم ٌحٌٌن ثم »: (ٖ)صلى َّللاَّ علٌه وسلم : أٌحًٌ َّللاَّ هذا بعدما أرّم ؟ فمال رسول هللا 

 .(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)-فً رواٌة-فنزلت هذه اآلٌات فٌه، لاله ابن عباس ،«ٌدخلن نار جهنم
ًّ عبد هللا بن »الثالث: أنها نزلت فً  النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعظم حابل فكسره بٌده، ثم لال: ٌا دمحم ، أتى «أب

كٌؾ ٌبعث هللا هذا وهو رمٌم؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌبعث هللا هذا، وٌمٌتن ثم ٌدخلن جهنم، فمال 
فً رواٌة أخرى -عباسهللا: }لل ٌحٌٌها الذي أنشؤها أول مرة وهو بكل خلك علٌم{. لاله ابن 

 . (ٙ)-عنه
أن الخبر ورد فً شؤن العاص وابن خلؾ من وجوه متساوٌة،  -وهللا أعلم-والظاهر

 فؤصل الخبر محفوظ، وإن كان اضطرب المفسرون فً تعٌٌن أحدهما.
ْنَساُن أَنَّا َخلَْمنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة{ ]ٌس :  اإلنسان  [، أي:" أو لم ٌر22لوله تعالى:}أََولَْم ٌََر اإْلِ

ت بؤطوار حتى َكبِر"  .(2)المنكر للبعث ابتداء خلمه فٌستدل به على معاده، أنا خلمناه من نطفة مرَّ
 .(2)َكبِر"

أو لم ٌر هذا اإلنسان الذي ٌمول }من ٌحًٌ العظام وهً رمٌم{ أنا لال الطبري:ٌمول:"  
 .(1)"خلمناه من نطفة فسوٌناه خلما سوٌا

هذه اآلٌات الكرٌمات، فٌها ذكر شبهة منكري البعث، والجواب عنها بؤتم  لال السعدي:" 
جواب وأحسنه وأوضحه، فمال تعالى: }أََولَْم ٌََر اإلْنَساُن{ المنكر للبعث والشان فٌه، أمرا ٌفٌده 
الٌمٌن التام بولوعه، وهو ابتداء خلمه }ِمْن نُْطفٍَة{ ثم تنمله فً األطوار شٌبا فشٌبا، حتى كبر 

 .(5)شب، وتم عمله واستتب"و
ْنَساُن أَنَّا َخلَْمنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة{  اختلؾ أهل العلم فً اإلنسان الذي عنً بموله: }أََولَْم ٌََر اإْلِ

 [، على خمسة ألوال:22]ٌس :
 .(ٕ)، والسدي(ٔ)، ولتادة(ٓٔ)لاله مجاهد. عنً به أبً بن خلؾأحدها : 
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 .(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)-فً رواٌة-لاله ابن عباس السهمً.الثانً : أنه العاص بن وابل 
 .(٘)أنه أبو جهل بن هشام، وأن هذه المصة جرت له، رواه الضحان عن ابن عباسالثالث: 

 .(ٙ)الرابع: أنه أمٌة بن خلؾ، لاله الحسن
ًّ عبد هللا بن الخامس: أنه   .(2)-فً رواٌة أخرى عنه-. لاله ابن عباسأب

منكر ؛ ألن السورة مكٌة ، وعبد هللا بن أبً بن سلول إنما كان لال ابن كثٌر:" وهذا  
بالمدٌنة. وعلى كل تمدٌر سواء كانت هذه اآلٌات لد نزلت فً أُبً بن خلؾ ، أو فً العاص بن 
وابل، أو فٌهما ، فهً عامة فً كل َمْن أنكر البعث. واأللؾ والبلم فً لوله : } أََولَْم ٌََر اإلْنَساُن 

 .(1)م كل منكر للبعث"{ للجنس ، ٌع
[، أي:" فإذا هو كثٌر الخصام واضح 22لوله تعالى:}فَإَِذا ُهَو َخِصٌٌم ُمبٌٌِن{ ]ٌس :

 .(5)الجدال"
ٌمول: فإذا هو ذو خصومة لربه، ٌخاصمه فٌما لال له ربه إنً فاعل،  لال الطبري: " 

العظام وهً رمٌم؟ إنكارا  وذلن إخبار هلل إٌاه أنه محًٌ خلمه بعد مماتهم، فٌمول: من ٌحًٌ هذه
ولوله }مبٌن{، ٌمول: ٌبٌن لمن سمع خصومته ولٌله ذلن أنه مخاصم ، منه لمدرة هللا على إحٌابها

 .(ٓٔ)"ربه الذي خلمه
ٌعنً: أال ٌرى أنه مخلوق من نطفة، ثم هو ٌخاصم! وهذا تعجٌب من  لال الواحدي:" 

 .(ٔٔ)خلمه حتى ٌدع خصومته" جهله، وإنكار علٌه خصومته، أي: كٌؾ ال ٌتفكر فً بدء
لال ابن كثٌر:" أي : أولم ٌستدل َمْن أنكر البعث بالبدء على اإلعادة ، فإن هللا ابتدأ خلك  

اإلنسان من سبللة من ماء مهٌن ، فخلمه من شًء حمٌر ضعٌؾ مهٌن ، كما لال تعالى : } أَلَْم 
[. ٕٕ - ٕٓلََراٍر َمِكٌٍن * إِلَى لََدٍر َمْعلُوٍم { ]المرسبلت : نَْخلُْمُكْم ِمْن َماٍء َمِهٌٍن * فََجعَْلنَاهُ فًِ 

[ أي : من نطفة من أخبلط ٕولال } إِنَّا َخلَْمنَا اإلْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِلٌِه { ]اإلنسان : 
 .(ٕٔ)متفرلة ، فالذي خلمه من هذه النطفة الضعٌفة ألٌس بمادر على إعادته بعد موته ؟ "

ولٌعلم أن الذي أنشؤه من العدم، لادر على أن ٌعٌده بعد ما تفرق وتمزق،  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)من باب أولى"

لبح هللا عز وجل إنكارهم البعث تمبٌحا ال ترى أعجب منه وأبلػ،  لال الزمخشري:" 
وأدل على تمادى كفر اإلنسان وإفراطه فً جحود النعم وعموق األٌادى، وتوؼله فً الخسة 
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، حٌث لرره بؤن عنصره الذي خلمه منه هو أخس شًء وأمهنه، وهو النطفة (ٔ)ؽلؽله فً المحةوت
النطفة المذرة الخارجة من اإلحلٌل الذي هو لناة النجاسة، ثم عجب من حاله بؤن ٌتصدى مثله 

لمجادلته، وٌركب متن الباطل  (ٕ)على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار، وشرز صفحته
الباطل وٌلج، وٌمحن وٌمول: من ٌمدر على إحٌاء المٌت بعد ما رمت عظامه، ثم ٌكون خصامه 
فً ألزم وصؾ له وألصمه به، وهو كونه منشؤ من موات، وهو ٌنكر إنشاءه من موات، وهً 

 .(ٖ)المكابرة التً ال مطمح وراءها"
اش ؛ إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   بَصك ٌوما فً كفِّه ، فوضع علٌها أصبعه ، ثم عن بُْسر ابن َجحَّ

ٌتن وَعَدلتن  لال : "لال هللا تعالى : ابن آدم ، أنَّى تُعجزنً ولد خلمتن من مثل هذه ، حتى إذا َسوَّ
، مشٌت بٌن برَدٌن ولؤلرض منن وبٌد ، فجمعت ومنعت ، حتى إذا بَلَؽَت الترالً للت : 

 .(ٗ)صدلة ؟"أتصدُق وأنَّى أوان ال
 

 المرآن
ًَ َرِمٌٌم ) ًَ َخْلمَهُ لَاَل َمْن ٌُْحًِ اْلِعَظاَم َوِه  [46({ ]ٌس :46}َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِس

 التفسٌر: 
وضرب لنا المنكر للبعث مثبل ال ٌنبؽً ضربه، وهو لٌاس لدرة الخالك بمدرة المخلوق، ونسً 

 المتفتتة؟ابتداء خلمه، لال: َمن ٌحًٌ العظام البالٌة 
ًَ َخْلمَهُ{ ]ٌس :  [، أي:" وضرب لنا المنكر للبعث 21لوله تعالى:}َوَضَرَب لَنَا َمثبًَل َونَِس

 .(٘)مثبل ال ٌنبؽً ضربه، وهو لٌاس لدرة الخالك بمدرة المخلوق، ونسً ابتداء خلمه"
ٌمول: ومثل لنا شبها بموله: }من ٌحًٌ العظام وهً رمٌم{، ونسً  لال الطبري:" 

 .(ٙ)نا"خلم
ٌعنً: أنه ضرب المثل فً إنكار البعث بالعظم البالً، ٌفته بٌده،  لال الواحدي:" 

 .(2)وٌتعجب ممن ٌمول: إن هللا ٌحٌٌه، }ونسً خلمه{"
 .(1)"}ونسً خلمه{: ولد علم أنا خلمناه، أي: فكما خلمناه فكذلن نعٌدهلال ٌحٌى:" 
ذي المدرة العظٌمة التً خلمت السموات  -لال ابن كثٌر:" أي : استبعد إعادة هللا تعالى  

لؤلجساد والعظام الرمٌمة ، ونسً نفسه ، وأن هللا خلمه من العدم ، فعلم من نفسه ما  -واألرض 
 .(5)هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده"

ال ٌنبؽً ألحد أن ٌضربه، وهو لٌاس لدرة الخالك بمدرة المخلوق، وأن  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)على لدرة المخلوق مستبعد على لدرة الخالك"األمر المستبعد 
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ًَ َرِمٌٌم{ ]ٌس :  [، أي:" ولال هذا المنكر للبعث: 21لوله تعالى:}لَاَل َمْن ٌُْحًِ اْلِعَظاَم َوِه
 .(ٔ)َمن ٌحًٌ العظام البالٌة المتفتتة؟"

 .(ٕ)ٌمول: فجعلنا كمن ال ٌمدر على إحٌاء ذلن من الخلك" لال الطبري:" 
لاس لدرة هللا بمدرة الخلك، فؤنكر إحٌاء العظم البالً لما لم ٌكن ذلن فً  الواحدي:"لال  

 .(ٖ)ممدور الخلك"
أي: هل أحد ٌحٌٌها؟ استفهام إنكار، أي: ال أحد ٌحٌٌها بعد ما بلٌت  لال السعدي:" 

لبشر، وتبلشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر فً ؼاٌة البعد على ما ٌعهد من لدرة ا
وهذا المول الذي صدر من هذا اإلنسان ؼفلة منه، ونسٌان البتداء خلمه، فلو فطن لخلمه بعد أن 

 .(ٗ)لم ٌكن شٌبا مذكورا فوجد عٌانا، لم ٌضرب هذا المثل"
 

 المرآن
ٍة َوُهَو بُِكّلِ َخْلٍك َعِلٌٌم ) َل َمرَّ  [46({ ]ٌس :46}لُْل ٌُْحٌٌَِها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّ

 فسٌر: الت
 لل له: ٌحٌٌها الذي خلمها أول مرة، وهو بجمٌع خلمه علٌم، ال ٌخفى علٌه شًء.

ةٍ{ ]ٌس :  َل َمرَّ [، أي:" لل له: ٌحٌٌها الذي 25لوله تعالى:}لُْل ٌُْحٌٌَِها الَِّذي أَْنَشؤََها أَوَّ
 .(٘)خلمها أول مرة"

ٌمول هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }لل{ لهذا المشرن: ٌحٌٌها الذي ابتدع خلمها أول  لال الطبري:" 
 .(ٙ)مرة ولم تكن شٌبا"

[، أي:" وهو بجمٌع خلمه علٌم، ال ٌخفى 25لوله تعالى:}َوُهَو بُِكّلِ َخْلٍك َعِلٌٌم{ ]ٌس : 
 .(2)علٌه شًء"

ٌمول: وهو بجمٌع خلمه ذو علم كٌؾ ٌمٌت، وكٌؾ ٌحًٌ، وكٌؾ ٌبدىء،  لال الطبري:" 
 .(1)وكٌؾ ٌعٌد، ال ٌخفً علٌه شًء من أمر خلمه"

لال ابن كثٌر:" أي : ٌعلم العظام فً سابر ألطار األرض وأرجابها ، أٌن ذهبت ، وأٌن  
 .(5)تفرلت وتمزلت"

هذا أٌضا دلٌل ثان من صفات هللا تعالى، وهو أن علمه تعالى محٌط  لال السعدي:" 
بجمٌع مخلولاته فً جمٌع أحوالها، فً جمٌع األولات، وٌعلم ما تنمص األرض من أجساد 
األموات وما ٌبمى، وٌعلم الؽٌب والشهادة، فإذا ألر العبد بهذا العلم العظٌم، علم أنه أعظم وأجل 

 .(ٓٔ)لبورهم"من إحٌاء هللا الموتى من 
ًّ لال : لال عمبة بن عمرو لحذٌفة : أال تحدثُنا ما سمعَت من رسول هللا صلى  عن ِرْبع

إن رجبل حضره الموت ، فلما أٌس من الحٌاة أوصى »هللا علٌه وسلم ؟ فمال : سمعته ٌمول : 
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أكلت لحمً أهله : إذا أنا مّت فاجمعوا لً َحَطبا كثًٌرا جَزال ثم أولدوا فٌه ناًرا ، حتى إذا 
وخلَصت إلى عظمً فامتُِحْشُت ، فخذوها فدلوها فََذروها فً الٌم. ففعلوا ، فجمعه هللا إلٌه فمال 

. فمال عمبة بن عمرو : وأنا سمعته ٌمول «له : لم فعلت ذلن ؟ لال : من خشٌتن. فؽفر هللا له
 .(ٔ)ذلن ، وكان نبَّاشا"

 
 المرآن

 [6ٓ({ ]ٌس :6ٓالشََّجِر اأْلَْخَضِر نَاًرا فَِإَذا أَْنتُْم ِمْنهُ تُولُِدوَن )}الَِّذي َجعََل لَُكْم ِمَن 
 التفسٌر: 

الذي أخرج لكم من الشجر األخضر الرطب ناًرا محرلة، فإذا أنتم من الشجر تولدون النار، فهو 
 المادر على إخراج الضد من الضد. وفً ذلن دلٌل على وحدانٌة هللا وكمال لدرته، ومن ذلن

 إخراج الموتى من لبورهم أحٌاء.
[، أي:" الذي أخرج لكم 1ٓلوله تعالى:}الَِّذي َجعََل لَُكْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَاًرا{ ]ٌس : 

 .(ٕ)من الشجر األخضر الرطب ناًرا محرلة"
 .(ٖ)ٌمول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر لادر أن ٌبعثه" لال لتادة:" 
 .(ٗ)فالذي ٌخرج من الشجر األخضر النار فهو لادر على البعث"لال مماتل:"  
ٌمول: الذي أخرج لكم من الشجر األخضر نارا تحرق الشجر، ال ٌمتنع  لال الطبري:" 

علٌه فعل ما أراد، وال ٌعجز عن إحٌاء العظام التً لد رمت، وإعادتها بشرا سوٌا، وخلما جدٌدا، 
 .(٘)كما بدأها أول مرة"

ٌعنً: ما جعل من النار فً المرخ والمفار، وهما شجرتان تتخذ  الواحدي:"لال  
 .(ٙ)األعراب زنودها منها"

فإذا أخرج النار الٌابسة من الشجر األخضر، الذي هو فً ؼاٌة الرطوبة،  لال السعدي:" 
 .(2)مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من لبورهم مثل ذلن"

الذي بدأ خلك هذا الشجر من ماء حتى صار َخضًرا نَضًرا ذا ثمر  أي : لال ابن كثٌر:" 
وٌَْنع ، ثم أعاده إلى أن صار حطبًا ٌابًسا، تولد به النار ، كذلن هو فعال لما ٌشاء ، لادر على ما 
ٌرٌد ال ٌمنعه شًء، ولٌل : المراد بذلن َسْرح المرخ والعَفَار ، ٌنبت فً أرض الحجاز فٌؤتً 

نار ولٌس معه زناد ، فٌؤخذ منه عودٌن أخضرٌن ، وٌمدح أحدهما باآلخر ، فتتولد من أراد لَْدح 
 ، رضً هللا عنهما. (1)النار من بٌنهما ، كالزناد سواء، روي هذا عن ابن عباس

 . (5)وفً المثل : لكل شجر نار ، واستمجد الَمْرُخ والعَفَار
 .(ٓٔ)ولال الحكماء : فً كل شجر نار إال الؽاب "
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دل على كمال لدرته فً إحٌاء الموتى بما ٌشاهدونه من إخراج المحرق  لمرطبً:"لال ا 
الٌابس من العود الندي الر طب. وذلن أن الكافر لال: النطفة حارة رطبة بطبع حٌاة فخرج منها 
الحٌاة، والعظم بارد ٌابس بطبع الموت فكٌؾ تخرج منه الحٌاة! فؤنزل هللا تعالى:}الذي جعل لكم 

األخضر نارا{، أي: إن الشجر األخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما  من الشجر
ال ٌجتمعان، فؤخرج هللا منه النار، فهو المادر على إخراج الضد من الضد، وهو على كل شً 

 .(ٔ)لدٌر"
هذا  فإذا أنتم تمدحون النار من[، أي:" 1ٓلوله تعالى:}فَإِذَا أَْنتُْم ِمْنهُ تُولُِدوَن{ ]ٌس : 

 .(ٕ)"الشرج األخضر
 .(ٖ)ٌمول: فإذا أنتم من هذا الشجر تولدون النار" لال الطبري:" 
 .(ٗ)تمدحون النار، وتولدونها من ذلن الشجر" لال الواحدي:" 
 .(٘)كل عود ٌزند منه النار فهو من شجرة خضراء" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن

ٌَْس الَِّذي َخلََك السََّماَواِت  ُق اْلعَِلٌُم }أََولَ َواأْلَْرَض بِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو اْلَخالَّ
 [6ٔ({ ]ٌس :6ٔ)

 التفسٌر: 
أو لٌس الذي خلك السموات واألرض وما فٌهما بمادر على أن ٌخلك مثلهم، فٌعٌدهم كما بدأهم؟ 

بكل ما خلك وٌَْخلُُك، ال ٌخفى  بلى، إنه لادر على ذلن، وهو الخبلق لجمٌع المخلولات، العلٌم
 علٌه شًء.

ٌَْس الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم{ ]ٌس   لوله تعالى:}أََولَ
[، أي:" أو لٌس الذي خلك السموات واألرض وما فٌهما بمادر على أن ٌخلك مثلهم، فٌعٌدهم 1ٔ:

 .(ٙ)"كما بدأهم؟
}أولٌس الذي خلك السماوات واألرض{ مع كبر جرمهما وعظم  لال البٌضاوي:" 

شؤنهما. }بمادر على أن ٌخلك مثلهم{ فً الصؽر والحمارة باإلضافة إلٌهما، أو مثلهم فً أصول 
 .(2)الذات وصفاتها وهو المعاد"

علٌه  ٌمول: فمن لم ٌتعذر علٌه خلك ما هو أعظم من خلمكم، فكٌؾ ٌتعذر لال الطبري:" 
 .(1)إحٌاء العظام بعد ما لد رمت وبلٌت؟"

ٌمول تعالى منبًها على لدرته العظٌمة فً خلك السموات السبع ، بما فٌها  لال ابن كثٌر:" 
من الكواكب السٌارة والثوابت ، واألرضٌن السبع وما فٌها من جبال ورمال ، وبحار ولفار ، 

دة األجساد بخلك هذه األشٌاء العظٌمة ، كموله وما بٌن ذلن ، ومرشًدا إلى االستدالل على إعا
ٌَْس 2٘تعالى : } لََخْلُك السََّمَواِت َواألْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاِس { ]ؼافر :  [. ولال هاهنا : } أََولَ

ٌعٌدهم كما بدأهم، الَِّذي َخلََك السََّمَواِت َواألْرَض بِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم { أي : مثل البشر ، ف
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ًَ بَِخْلِمِهنَّ  َ الَِّذي َخلََك السََّمَواِت َواألْرَض َولَْم ٌَْع وهذه اآلٌة كموله تعالى : } أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر { ]األحماؾ :  ًْ ًَ اْلَمْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش  .(ٔ)["ٖٖبِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌُْحٌِ

ُق اْلعَِلٌُم{ ]ٌس :لوله   [، أي:" بلى، إنه لادر على ذلن، وهو 1ٔتعالى:}بَلَى َوُهَو اْلَخبلَّ
 .(ٕ)"الخبلق لجمٌع المخلولات، العلٌم بكل ما خلك وٌَْخلُُك، ال ٌخفى علٌه شًء

ٌمول: بلى هو لادر على أن ٌخلك مثلهم وهو الخبلق لما ٌشاء، الفعال لما  لال الطبري:" 
 .(ٖ)بكل ما خلك وٌخلك، ال ٌخفً علٌه خافٌة"ٌرٌد، العلٌم 

}بَلَى{ لادر على ذلن، فإن خلك السماوات واألرض أكبر من خلك الناس.  لال السعدي:" 
}َوُهَو اْلَخبلُق اْلعَِلٌُم{ وهذا دلٌل خامس، فإنه تعالى الخبلق، الذي جمٌع المخلولات، متمدمها 
ومتؤخرها، صؽٌرها وكبٌرها، كلها أثر من آثار خلمه ولدرته، وأنه ال ٌستعصً علٌه مخلوق 

 .(ٗ)ادته لؤلموات، فرد من أفراد آثار خلمه"أراد خلمه، فإع
}بلى{، جواب من هللا تعالى لتمرٌر ما بعد النفً مشعر بؤنه ال جواب  لال البٌضاوي:" 

 .(٘)سواه. }وهو الخبلق العلٌم{: كثٌر المخلولات والمعلومات"
ٌَْس الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض عن لتادة، لوله:" }  بِمَاِدٍر{، لال: هذا مثل"أََولَ

(ٙ).  
 

 المرآن
ٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن )  [6ٕ({ ]ٌس :6ٕ}إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش

 التفسٌر: 
فٌكون، ومن ذلن اإلماتة واإلحٌاء، « كن»إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شٌبًا أن ٌمول له: 

 والبعث والنشور.
 .(2)أمر البعث وؼٌره أن ٌمول له مرة واحدة }كن فٌكون{، ال ٌثنً لوله" لال مماتل:" 
ٌْبًا{ نكرة فً سٌاق الشرط، فتعم كل  لال السعدي:"  أي: فً الحال من ؼٌر تمانع، و}َش

 .(1)شًء"
ٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{،عن لتادة:لوله:" لال: لٌس من كبلم  }إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش

 .(5)العرب أهون وال أخؾ من ذلن فؤمر هللا كذلن"
 : (ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي: ٌؤمر بالشًء أمًرا واحًدا، ال ٌحتاج إلى تكرار  

 .(ٔٔ)إَذا َما أََراَد هللاُ أَْمًرا فَإِنََّما... ٌَمُوُل لَهُ "ُكْن" لَْولَة فٌََُكوُن"
فً إٌجاد الشًء، أنه إذا أراد إحداثه، أن ٌمول له  -سبحانه -: إنما شؤنه لال الطنطاوي:" 

 .(ٔ)كن، أى: كن موجودا فٌكون، أى: فهذا الشًء ٌكون وٌوجد فً الحال"
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هذا تمثٌل لتؤثٌر لدرته فً مراده بؤمر المطاع للمطٌع فً حصول  لال البٌضاوي:" 
المؤمور من ؼٌر امتناع وتولؾ وافتمار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة لطعا لمادة الشبهة، وهو 

 .(ٕ)لٌاس لدرة هللا تعالى على لدرة الخلك"
ن هللا ٌمول : ٌا عبادي ، كلكم عن أبً َذر ، رضً هللا عنه ، إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إ

مذنب إال من عافٌت ، فاستؽفرونً أؼفر لكم. وكلكم فمٌر إال من أؼنٌت ، إنً جواد ماجد واجد 
 .(ٖ)أفعل ما أشاء ، عطابً كبلم ، وعذابً كبلم ، إذا أردت شٌبًا فإنما ألول له كن فٌكون"

ول له كن فٌكون{، ولرأ لرأ ابن عامر والكسابً }فٌكون{ نصب نسما على لوله: }أن ٌم
 .(ٗ)البالون }فٌكون{ رفعا عل تمدٌر: فهو ٌكون

 
 المرآن

ٌِْه تُْرَجعُوَن ) ٍء َوإِلَ ًْ  [6ٖ({ ]ٌس :6ٖ}فَُسْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش
 التفسٌر: 

فتنزه هللا تعالى وتمدس عن العجز والشرن، فهو المالن لكل شًء، المتصرؾ فً شإون خلمه 
 ببل منازع أو ممانع، ولد ظهرت دالبل لدرته، وتمام نعمته، وإلٌه تُرجعون للحساب والجزاء.

ٍء{ ]ٌس :  ًْ ه وتمجد عن  [، أي:"1ٖلوله تعالى:}فَُسْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش تنزَّ
 .(٘)"لى كل األشٌاءصفات النمص اإللهُ العظٌم الجلٌل، الذي بٌده الُملن الواسع، والمدرة التامة ع

 .(ٙ)ٌمول تعالى ذكره: فتنزٌه الذي بٌده ملن كل شًء وخزابنه" لال الطبري:" 
نزه نفسه من أن ٌوصؾ بؽٌر المدرة، فمال: }فسبحان الذي بٌده ملكوت  لال الواحدي:" 

 .(2)كل شًء{، أي: ملن كل شًء، والمدرة على كل شًء"
وصفه به المشركون، وتعجٌب من أن ٌمولوا  لال الزمخشري:" }فسبحان{، تنزٌه له مما 

فٌه ما لالوا، }بٌده ملكوت كل شًء{، هو مالن كل شًء والمتصرؾ فٌه بمواجب مشٌبته 
 .(1)ولضاٌا حكمته"

تنزٌه عما ضربوا له، وتعجٌب عما لالوا فٌه معلبل بكونه مالكا لؤلمر  لال البٌضاوي:" 
 .(5)كله لادرا على كل شًء"

أي : تنزٌه وتمدٌس وتبربة من السوء للحً المٌوم ، الذي بٌده ممالٌد  لال ابن كثٌر:" 
أي :" وإلٌه  لال ابن كثٌر: السموات واألرض، وإلٌه ٌرجع األمر كله ، وله الخلك واألمر، 

ترجع العباد ٌوم المٌامة ، فٌجازي كل عامل بعمله ، وهو العادل المتفضل.. ومعنى 
ٍء {  ًْ ٍء { كموله عز وجل : } لُْل َمْن بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش ًْ لوله:}فَُسْبَحاَن الَِّذي بٌَِِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َش

[ ، فالملن والملكوت ٔلَِّذي بٌَِِدِه اْلُمْلُن { ]الملن : [ ، وكموله تعالى : } تَبَاَرَن ا11]المإمنون : 
واحد فً المعنى، كرحمة وَرَحُموت ، وَرْهبَة وَرَهبُوت ، وَجْبر وَجبَُروت. ومن الناس من زعم 
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أن الُمْلن هو عالم األجساد والملكوت هو عالم األرواح، واألول هو الصحٌح ، وهو الذي علٌه 
 .(ٔ)ٌرهم"الجمهور من المفسرٌن وؼ

 .(ٕ)}ملكوت كل شًء{ أي: ملن كل شًء" لال السمعانً:" 
ٍء{: مفاتح كل شًء" لال لتادة:"  ًْ  .(ٖ)}َملَُكوُت ُكّلِ َش
بمعنى: ملن، والعرب تمول:  -فً كبلم العرب-ملكوتً وملكوت  لال النحاس:" 

 .(ٗ)«"جبروتً خٌر من رحموتً»
رضً هللا عنه ، لال : لمت مع رسول هللا  -مان وهو ابن الٌ -ابن عم لحذٌفة ، عن حذٌفة عن 

سمع »ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ، فمرأ السبع الطَُّول فً سبع ركعات ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لال : 
وكان «. هللا لمن حمده". ثم لال : "الحمد لذي  ذي الملكوت والجبروت والكبرٌاء والعظمة

 .(٘)ثل ركوعه ، فؤنصرؾ ولد كادت تنكسر رجبلي"ركوعه مثل لٌامه ، وسجوده م
ذو  -ثبلثًا  -هللا أكبر »وروي عن حذٌفة ؛ أنه رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اللٌل ، وكان ٌمول : 

ثم استفتح فمرأ البمرة ، ثم ركع فكان ركوعه نحوا «. الملكوت والجبروت والكبرٌاء والعظمة
ثم رفع رأسه من الركوع ، فكان «. سبحان ربً العظٌم»عه : من لٌامه ، وكان ٌمول فً ركو
ثم سجد ، فكان سجوده نحوا من لٌامه ، وكان «. لربً الحمد» لٌامه نحوا من ركوعه ، ٌمول : 

ثم رفع رأسه من السجود ، وكان ٌمعد فٌما بٌن «. سبحان ربً األعلى»ٌمول فً سجوده : 
فصلى أربع «. رب ، اؼفر لً ، رب اؼفر لً»السجدتٌن نحوا من سجوده ، وكان ٌمول : 

 .(ٙ)"–شن شعبة  - -أو األنعام  -ركعات ، فمرأ فٌهن البمرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمابدة 
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]ٌس :  وإلٌه وحده مرجع الخبلبك للحساب  [، أي:"1ٖلوله تعالى:}َوإِلَ
 .(2)"والجزاء
 .(1)ٌمول: وإلٌه تردون وتصٌرون بعد مماتكم" لال الطبري:" 
 .(5)تردون بعد الموت" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٓٔ)بعد الموت لتكذٌبهم" -عز وجل -إلى هللا لال مماتل:" 
 أي :" وإلٌه ترجع العباد ٌوم المٌامة ، فٌجازي كل عامل بعمله ، وهو  لال ابن كثٌر: 

 .(ٔٔ)العادل المتفضل"
 .(ٕٔ)وعد ووعٌد للممرٌن والمنكرٌن" لال البٌضاوي:" 

عن ابن عباس رضً هللا عنه: "كنت ال أعلم ما روي فً فضل ٌس كٌؾ خصت روي 
 .(ٔ)به فإذا أنه بهذه اآلٌة"
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 [:1ٖ-22فوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بإٌراد أربعة براهٌن لاطعة. -ٔ
 مشروعٌة استعمال العملٌات فً الحجج والمجادلة. -ٕ
 تنزٌه هللا تعالى عن العجز والنمص وعن الشرٌن والولد وسابر النمابص. -ٖ
تمرٌر أن هللا تعالى بٌده وفً تصرفه وتحت لهره كل الملكوت فلذا ال ٌصح طلب شًء من  -ٗ

 ؼٌره إذ هو المالن الحك وؼٌره ال ملن له.
 «آخر تفسٌر سورة )ٌس(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

افَّات »تفسٌر سورة   «الصَّ
بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، « السابعة والثبلثون»هً السورة «: الصافات»سورة 

بحسب ترتٌب نزول السور، نزلت بعد سورة: « السادسة والخمسون»وهً السورة 
 . (ٔ)«األنعام»

ثمانمابة واثنتان عدد آٌاتها مابة وثمانون وآٌة عند البصرٌٌن، وآٌتان عند البالٌن. وكلماتها 
وستون. وحروفها ثبلثة آالؾ وثمانمابة وست وعشرون. المختلؾ فٌها: آٌتان: }َوَما َكانُوا 

لدم »[، مجموع فواصلها 2ٙٔ[، }َوإِْن َكانُوا لٌََمُولُوَن{ ]الصافات : ٌَْٕٕعبُُدوَن{ ]الصافات : 
 . (ٕ)«بنا
 :أسماء السورة 
 :سورة الصافات»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

وبذلن سمٌت فً كتب التفسٌر وكتب السنة وفً « . الصافات»اسمها المشهور المتفك علٌه 
وعن صحابته رضوان هللا علٌهم اجمعٌن، كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-المصاحؾ كلها. ولد ثبتت تسمٌتها عن النبً

 سٌؤتً فً فضابل السورة.
بالمعنى الذي أرٌد به أنه وصؾ ولوع هذا اللفظ فٌها « الصافات»ووجه تسمٌتها باسم 

، لكن بمعنى آخر إذ أرٌد هنالن صفة الطٌر، «الملن»المبلبكة وإن كان لد ولع فً سورة 
 .(ٖ)«سورة الصافات»نزلت بعد « سورة الملن»على أن األشهر أن 

 .(ٗ)، الفتتاحها بها"«والصافات»سمٌت  لال الفٌروزآبادي:"
  اسماؤها اإلجتهادٌة: -ثانٌا:

 «:سورة الذبٌح»-ٔ
سورة »تسمى: « الصافات»لال السٌوطً: "رأٌت فً كبلم الجعبري أن سورة  

 .(٘)، وذلن ٌحتاج إلى مستند من األثر"«الذبٌح
 «:سورة الزٌنة» -ٕ

 ً ، ولعل هذه التسمٌة مؤخوذة من لوله تعالى (ٙ)«سورة الزٌنة»ذكر البماعً أنها تسمى أٌضا
ْنٌَا بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب{ ]الصافات : }إِنَّا  فً السورة نفسها:  [.َٙزٌَّنَّا السََّماَء الدُّ

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 .(2)نزلت سورة الصافات بمكة" لال ابن عباس:" 
 .(1)هً مكٌة كلها بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(5)السورة مكٌة باالتفاق" لال الفٌروزآبادي:" 
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 «:ٌس» مع سورة« الصافات»مناسبة سورة
 ووجه اتصالها بما لبلها:

أن فٌها تفصٌل أحوال المرون الؽابرة، التً أشٌر إلٌها إجمااًل فً السورة السابمة فً  -ٔ
ٌِْهْم اَل ٌَْرِجعُوَن{ ]ٌس :   [.ٖٔلوله: }أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن أَنَُّهْم إِلَ

وأحوال أعدابهم الكافرٌن ٌوم المٌامة، مما أشٌر إلٌه  أن فٌها تفصٌل أحوال المإمنٌن، -ٕ
 إجمااًل فً السورة لبلها.

المشاكلة بٌن أولها وآخر سابمتها، ذان أنه ذكر فٌما لبلها لدرته تعالى على المعاد  -ٖ
وإحٌاء الموتى، وعلل ذلن بؤنه منشبهم، وأنه إذا تعلمت إرادته بشًء كان. وذكر هنا ما 

وهو وحدانٌته تعالى، إذ ال ٌتم ما تعلمت به اإلرادة إٌجاًدا وإعداًما  هو كالدلٌل على ذلن.
ُ لَفََسَدتَا  إال إذا كان المرٌد واحًدا، كما ٌشٌر إلى ذلن لوله:} }َلْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إاِلَّ َّللاَّ

ا ٌَِصفُوَن{ ]األنبٌاء :  ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ  .(ٔ) [ٕٕفَُسْبَحاَن َّللاَّ
أنه تعالى لما ذكر المعاد «: ٌس» أبً حٌان هنا: "مناسبة أول هذه السورة آلخر وعبارة

ولدرته على إحٌاء الموتى، وأنه هو منشبهم، وإذا تعلمت إرادته بشًء كان .. ذكر تعالى هنا 
وحدانٌته. إذ ال ٌتم ما تعلمت به اإلرادة وجوًدا وعدًما إال بكون المرٌد واحًدا. وتمدم الكبلم على 

ُ لَفََسَدتَا{ ]األنبٌاء : ذل  .(ٕ)["ٕٕن فً لوله تعالى: }لَْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إاِلَّ َّللاَّ
 أؼراض السورة ومماصدها 
تستهدؾ سورة الصافات إثبات وحدانٌة هللا تعالى، وسوق دالبل كثٌرة على ذلن، دلت على  -ٔ

نعها، وهً العوالم انفراده سبحانه بصنع المخلولات العظٌمة، التً ال لبل لؽٌره بص
 .وسكانها، وال لبل لمن على األرض أن ٌتطرق فً ذلنالسماوٌة بؤجزابها 

بناء العمٌدة فً النفوس، وتخلٌصها من شوابب  -كسابر السور المكٌة-وتستهدؾ السورة  -ٕ
تعالج صورة معٌنة من صور  -بصفة خاصة-الشرن فً كل صوره وأشكاله. ولكنها 

البٌبة العربٌة األولى، تلن السورة التً تزعم أن ثمة لرابة  الشرن، التً كانت سابدة فً
بٌن هللا سبحانه وبٌن الجن، وتزعم أنه من التزاوج بٌن هللا تعالى والِجنة ولدت المبلبكة، ثم 
تزعم أن المبلبكة إناث، وأنهن بنات هللا! هذه األسطورة تتعرض لحملة لوٌة فً هذه 

 .السورة، تكشؾ عن تهافتها، وسخفها
تتناول السورة جوانب العمٌدة األخرى التً تتناولها السور المكٌة، فتثبت فكرة التوحٌد  -ٖ

مستدلة بالكون المشهود، وتنص على أن الشرن هو السبب فً عذاب المعذبٌن فً ثناٌا 
 .مشهد من مشاهد المٌامة

مشاهد تتناول السورة لضٌة البعث، والحساب، والجزاء، وتعرض مشهداً مطوالً فرٌداً من  -ٗ
المٌامة، ووصؾ حال المشركٌن ٌوم الجزاء، وولوع بعضهم فً بعض، ووصؾ حسن 
أحوال المإمنٌن ونعٌمهم، ومذاكرتهم فٌما كان ٌجري بٌنهم وبٌن بعض المشركٌن من 

 .أصحابهم فً الجاهلٌة، ومحاولتهم صرفهم عن اإلسبلم
 لومه بدعوة الرسل من لبله، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم تعرض السورة لمضٌة الوحً والرسالة، وتنظٌر دعوة -٘

 .وكٌؾ نصر هللا رسله ورفع شؤنهم وبارن علٌهم
وبنٌه،  نوح، وإبراهٌم :تعرض السورة سلسلة من لصص الرسل علٌهم السبلم -ٙ

وأخٌه، وإلٌاس، ولوط، وٌونس، تتكشؾ فٌها رحمة هللا لعباده، ونصره لرسله،  وموسى
ً دٌن هللا، وما نجاهم هللا من الكروب التً حفت بهم، وذكر منالبهم وفضابلهم ولوتهم ف

  .إسماعٌل وخاصة منمبة الذبٌح
علٌهما السبلم،  إسماعٌل مع ابنه إبراهٌم تبرز فً المصص التً تضمنتها السورة لصة -4

لصة الذبح والفداء، وتبرز فٌها الطاعة هلل واالستسبلم ألمره فً أروع صورها وأعممها 
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وة التً ال ٌبلؽها إال اإلٌمان الخالص، الذي ٌرفع النفوس إلى ذلن وأرفعها، وتبلػ الذر
 .األفك السامك الوضًء

تصؾ السورة ما حل باألمم الذٌن كذبوا الرسل، وتنحً على المشركٌن فساد معتمداتهم فً  -6
هللا ونسبتهم إلٌه الشركاء، ولولهم: المبلبكة بنات هللا، وتكذٌب المبلبكة إٌاهم على رإوس 

 .د، ولولهم فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن، وكٌؾ كانوا ٌودون أن ٌكون لهم كتاباألشها
وعد هللا رسوله بالنصر كدأب المرسلٌن، ودأب المإمنٌن السابمٌن، وأن عذاب هللا نازل  -6

 .بالمشركٌن، وكون العالبة الحسنى للمإمنٌن
 .ه، والتسلٌم على رسلهجاء ختام السورة بتنزٌه هللا سبحانه، واالعتراؾ بربوبٌت -ٓٔ

افَّاِت { ]الصافات :  وكانت فاتحة السورة مناسبة لمماصدها؛ ذلن بؤن المََسم بالمبلبكة }َوالصَّ
مناسب إلثبات الوحدانٌة؛ ألن األصنام لم ٌدعوا لها مبلبكة، والذي تخدمه المبلبكة هو  [ٔ

 .عظم الخالك اإلله الحك؛ وألن المبلبكة من جملة المخلولات الدال خلمها على
 {الصافات} ثم إن الصفات التً لوحظت فً المََسم بها مناسبة للمماصد المذكورة بعدها، فـ

ٌناسب لذؾ الشٌاطٌن عن السماوات، وٌناسب تسٌٌر  {فالزاجرات}ٌناسب عظمة ربها. و
الكواكب وحفظها من أن ٌدرن بعضها بعضاً، وٌناسب زجرها الناس فً المحشر. وٌناسب 

 .سول والرسل علٌهم الصبلة والسبلم، وما أرسلوا به إلى ألوامهمأحوال الر
وعلى الجملة، فإن ممصود السورة تنزٌه هللا سبحانه عن النمابص، البلزم منه رد العباد 
للفصل بٌنهم بالعدل، البلزم منه الوحدانٌة مطلماً فً اإللهٌة وؼٌرها، وذلن هو المعنى الذي 

ألن الصؾ ٌلزم منه الوحدة فً الحشر، باجتماع التفرق، أشار إلٌه تسمٌتها بالصافات؛ 
 .(ٔ)وفً المعنى باتحاد الكلمة، المراد منه هنا: االتحاد فً التنزٌه

 :فضابل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

 عن ابن عباس، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من لرأ ٌس والصافات ٌوم الجمعة ثم سؤل هللا 
 .(ٕ)أعطاه سإله"

من لرأ والصافات أعطً من األجر عشر »عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
حسنات بعدد كل جنً وشٌطان، وتباعد عنه مردة الشٌاطٌن وبرئ من الشرن، وشهد له 

 .(ٖ)«حافظاه ٌوم المٌامة أنه كان مإمنا بالمرسلٌن

افَّات" -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا عن ابن عمر لال: "كان رسول   نَا بالصَّ  .(ٗ)ٌؤُمُرنا بالتخفٌؾ وٌَُإمُّ
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 انا خالصة لوجهه الكرٌم.ونواٌ
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 المرآن
افَّاِت َصفًّا ) اِجَراِت َزْجًرا )ٔ}َوالصَّ ({ ٗ( إِنَّ إِلََهُكْم لََواِحٌد )ٖ( فَالتَّاِلٌَاِت ِذْكًرا )ٕ( فَالزَّ

 [ٗ-ٔ]الصافات : 
 التفسٌر: 

وتسوله ألسم هللا تعالى بالمبلبكة تصؾ فً عبادتها صفوفًا متراصة، وبالمبلبكة تزجر السحاب 
لواحد ال شرٌن له،  -أٌها الناس-بؤمر هللا، وبالمبلبكة تتلو ذكر هللا وكبلمه تعالى. إن معبودكم 

فؤخلصوا له العبادة والطاعة. وٌمسم هللا بما شاء ِمن خلمه، أما المخلوق فبل ٌجوز له المسم إال 
 باهلل، فالحلؾ بؽٌر هللا شرن.

افَّاِت َصفًّا{   ألسم بهذه الطوابؾ من المبلبكة،  [، أي:"ٔ]الصافات : لوله تعالى:}َوالصَّ
 .(ٔ)أو أجنحتها فً ارتماب أمر هللا"، الصافات لوابهما فً الصبلة

ألسم هللا تعالى ذكره بالصافات، وهً: المبلبكة الصافات لربها فً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)السماء، وهً جمع: صافَّة"

 .(ٖ)وهم المبلبكة"أي: صفوفا فً خدمة ربهم،  لال السعدي:" 
 .(ٗ)هذا لسم ألسم هللا به" لال ابن زٌد:" 
لسم ألسم هللا بخلك، ثم خلك، ثم خلك، والصافات: المبلبكة ُصفوفا فً  لال لتادة:" 
 .(٘)السماء"
 .(ٙ)الصؾ: ترتٌب الجمع على خط كالصؾ فً الصبلة والحرب" لال الثعلبً:" 
افَّاِت َصفًّا{وفً    [، ألوال:ٔ]الصافات :  لوله تعالى:}َوالصَّ

، (ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)وابن عباس ،(1)، ومسروق(2)أحدها : أنهم المبلبكة، لاله ابن مسعود
 .(٘ٔ)، وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)ولتادة، (ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)وعكرمة
 .(ٙٔ) لال السدي:" ٌعنً: صفوؾ المبلبكة فً الصبلة" 
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المبلبكة صفوؾ فً السماء، ال ٌعرؾ ملن منهم من إلى جانبه، لم لال ابن عباس: "هم  
 .(ٔ)ٌلتفت منذ خلمه هللا عز وجل"

لال ابن الجوزي:" ولٌل: هً المبلبكة تصؾ أجنحتها فً الهواء والفة إلى أن ٌؤمرها  
 .(ٕ)هللا تعالى بما ٌشاء"

لٌس فً السموات السبع موضع شبر إال علٌه ملن لابم أو راكع أو  لال عطاء:" 
 .(ٖ)ساجد"

إنى أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون  :"، لال-ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبى ذر، عن رسول هللا عن  
أطت السماء وحك لها أن تبط ما فٌها موضع أربع أصابع إال وملن واضع جبهته هلل ساجدا وهللا 

مون ما أعلم لضحكتم للٌبل ولبكٌتم كثٌرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى لو تعل
 .(ٗ)الصعدات تجؤرون إلى هللا"

أن رسول  -وكان ممن باٌع ٌوم الفتح  -عبد الرحمن بن العبلء بن سعد ، عن أبٌه وعن  
ن تَبِّط ، لٌس فٌها موضع لََدم إال علٌه ملن هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌوما لجلسابه : "أطَّت السماء وُحّك لها أ

افُّوَن َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن{"  .(٘)راكع أو ساجد". ثم لرأ :} َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 .(ٙ)الثانً : أنهم عبّاد السماء ، لاله الضحان ورواه عن ابن عباس

}َصفًّا  لموله تعالى: (2)للصبلة ، حكاه النماشالثالث : أنهم جماعة المإمنٌن إذا لاموا فً صفوفهم 
 [.ٗ}َصفًّا َكؤَنَُّهْم بُْنٌَاٌن َمْرُصوٌص{ ]الصؾ : 

ٌُْر َصافَّاٍت{ ]النور : الرابع: أنها الطٌر،  }أََولَْم ٌََرْوا إِلَى  [، ولوله:ٔٗدلٌله لوله تعالى: }َوالطَّ
ٌِْر فَْولَُهْم َصافَّات{ ]الملن :   .(1)[، حكاه الثعلب5ًٔالطَّ

 .(5)الخامس : أنها صفوؾ المجاهدٌن فً لتال المشركٌن. أفاده الماوردي
 واختلؾ من لال الصافات المبلبكة فً تسمٌتها بذلن على ثبلثة ألوال:

 .(ٓٔ)أحدها : ألنها صفوؾ فً السماء ، لاله لتادة
بما ٌرٌد ، حكاه الثانً : ألنها تصؾ أجنحتها فً الهواء والفة فٌه حتى ٌؤمرها هللا تبارن وتعالى 

 .(ٔ)ابن عٌسى
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 .(ٖ)، والسدي(ٕ)الثالث : لصفوفهم عند ربهم فً صبلتهم ، لاله الحسن
لنا على الناس بثبلث : ُجعلت صفوفنا كصفوؾ   عن حذٌفة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "فُّضِ

 .(ٗ)إذا لم نجد الماء"المبلبكة ، وجعلت لنا األرض كلها مسجًدا وُجعلت لنا تُربتها طهوًرا 
عن جابر بن َسُمَرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أال تَُصفّون كما تصؾ المبلبكة عند ربهم  

؟" للنا : وكٌؾ تصؾ المبلبكة عند ربهم ؟ لال ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌُتِمون الصفوؾ المتمدمة وٌَتَراصون فً 
 .(٘)الصؾ"
اجِ   وألسُم بالمبلبكة التً تزجر  [، أي:"َٕراِت َزْجًرا{ ]الصافات : لوله تعالى:}فَالزَّ

 .(ٙ)"السحاب، ٌسولونه إلى حٌث شاء هللا
 .(2)وهم المبلبكة، ٌزجرون السحاب وؼٌره بؤمر هللا" لال السعدي:" 
اِجَراِت َزْجًرا{ ]الصافات :    [، ثبلثة ألوال:ٕوفً لوله تعالى:}فَالزَّ

، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وابن عباس(1)، لاله ابن مسعودالتً تزجر السحابالمبلبكة أحدها : أنها 
 .(ٖٔ). وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور(ٕٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٔٔ)والسدي
المبلبكة، والرعد ملن ٌزجر السحاب ولد لال فً آٌة أخرى: }فإنما هً  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗٔ)[ وهً النفخة اآلخرة ٌنفخ فٌه صاحب الصور"5ٔزجرة واحدة{ ]الصافات: 
وهو ملن اسمه الرعد ٌزجر السحاب بصوته ٌسوله إلى البلد الذي أمر أن  لال مماتل:"

فإذا صؾ السحاب بعضه إلى بعض سطع ٌمطره، والبرق مخارٌك من نار ٌسوق بها السحاب، 
 .(٘ٔ)فً الرعد" -عز وجل -منه نار فٌصٌب هللا به من ٌشاء وهً الصاعمة التً ذكر هللا

 .(2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)، لاله لتادةالتً زجر هللا بها عما َزجر بها عنه فً المرآنالثانً : آٌات المرآن 
 .(1ٔ)عن المعاصً ، حكاه النماشالثالث : األمر والنهً الذي نهى هللا تعالى به عباده 
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 .(ٔ)الرابع : أنها لتل المشركٌن وسبٌهم. أفاده الماوردي
والذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة عندنا ما لال مجاهد، ومن لال هم المبلبكة،  لال الطبري:" 

ألن هللا تعالى ذكره، ابتدأ المسم بنوع من المبلبكة، وهم الصافون بإجماع من أهل التؤوٌل، فؤلن 
 .(ٕ)ٌكون الذي بعده لسما بسابر أصنافهم أشبه"

 المبلبكة فً تسمٌتها بذلن على لولٌن : «:الزاجرات»واختلؾ من لال إن 
 .(ٖ)أحدهما : ألنها تزجر السحاب ، لاله السدي

 .(ٗ)الثانً : ألنها تزجر عن المعاصً لاله ابن عٌسى
َّاِلٌَاِت ِذْكًرا{ ]الصافات :  وألسُم بالمبلبكة التالٌن آلٌات هللا  أي:"[، ٖلوله تعالى:}فَالت

 .(٘)"على أنبٌابه وأولٌابه، مع التسبٌح والتمدٌس والتحمٌد والتمجٌد
 (ٙ)ٌمول: فالماربات كتابا" لال الطبري:" 
 .(2)وهم المبلبكة الذٌن ٌتلون كبلم هللا تعالى" لال السعدي:" 

 [، ثبلثة ألوال:ٖ: وفً لوله تعالى:}فَالتَّاِلٌَاِت ِذْكًرا{ ]الصافات 
 ،(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، والحسن(5)، وأبو صالح(1)أحدها : المبلبكة، لاله ابن مسعود

 .(ٗٔ)وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور. (ٖٔ)وٌحٌى بن سبلم
 .(٘ٔ)}ذكرا{، ٌعنً: الوحً" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙٔ)"المبلبكة، ٌجٌبون بالكتاب والمرآن من عند هللا إلى الناس لال أبو صالح:" 

ٌتلو المرآن على  -علٌه السبلم -ٌعنً به: المبلبكة وهو جبرٌل وحده ولال مماتل:"
 .(2ٔ)األنبٌاء من ربهم، وهو، الملمٌات ذكرا، ٌلمً الذكر على األنبٌاء"

 .(1ٔ)لاله لتادةالثانً : ما ٌتلى فً المرآن من أخبار األمم السالفة ، 
 .(ٕ)رواه الضحان عن ابن عباس،(ٔ)الثالث : األنبٌاء ٌتلون الذكر على لومهم ، لاله ابن عٌسى
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أي إن إلهكم الذي تعبدونه أٌها  [، أي:"ٗ}إِنَّ إِلََهُكْم لََواِحٌد{ ]الصافات :  لوله تعالى: 
 .(ٖ)"الناس إله واحٌد الشرٌن له

 .(ٗ)هذا هو الممسم علٌه ، أنه تعالى ال إله إال هو" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"ولع المسم على هذا لال لتادة:" 
افَّاِت َصفًّا )لال ابن الجوزي:"  اِجَراِت َزْجًرا )ٔ}َوالصَّ ({ ٖ( فَالتَّاِلٌَاِت ِذْكًرا )ٕ( فَالزَّ

[. ولٌل َٗواِحٌد{ ]الصافات : [، هذا لسم بهذه األشٌاء، وجوابه: }إِنَّ إِلََهُكْم لَ ٖ - ٔ]الصافات : 
 .(ٙ)معناه: ورب هذه األشٌاء إنه واحد"

إن معبودكم الذي ٌستوجب علٌكم أٌها الناس العبادة، وإخبلص  لال الطبري: ٌمول:" 
الطاعة منكم له لواحد ال ثانً له وال شرٌن. ٌمول: فؤخلصوا العبادة وإٌاه فؤفردوا بالطاعة، وال 

 .(2)تجعلوا له فً عبادتكم إٌاه شرٌكا"
ة إلها واحدا فؤلسم هللا بهإالء اآلله -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة لالوا ٌجعل دمحم لال مماتل:"

 .(1)المبلبكة }إن إلهكم{، ٌعنً: أن ربكم، }لواحد{ لٌس له شرٌن"
فلما كانوا متؤلهٌن لربهم، ومتعبدٌن فً خدمته، وال ٌعصونه طرفة عٌن،  لال السعدي:" 

صوا له الحب ألسم بهم على ألوهٌته فمال: }إِنَّ إِلََهُكْم لََواِحٌد{ لٌس له شرٌن فً اإللهٌة، فؤخل
 .(5)والخوؾ والرجاء، وسابر أنواع العبادة"

 
 المرآن

ٌْنَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق )  [ ٘({ ]الصافات : ٘}َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ
 التفسٌر: 

 هو خالك السموات واألرض وما بٌنهما، ومدبِّر الشمس فً مطالعها ومؽاربها.
ٌْنَُهَما{ ]الصافات : لوله تعالى:}َربُّ   [، أي:" هو خالك ٘السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

 .(ٓٔ)السموات واألرض وما بٌنهما"
ٌمول: هو واحد خالك السموات السبع وما بٌنهما من الخلك، ومالن ذلن  لال الطبري: " 

تعبدوا ؼٌره، وال كله، والمٌِّم على جمٌع ذلن، ٌمول: فالعبادة ال تصلح إال لمن هذه صفته، فبل 
 .(ٔٔ)تشركوا معه فً عبادتكم إٌاه من ال ٌضر وال ٌنفع، وال ٌخلك شٌبا وال ٌُْفنٌه"

[، أي:" ومدبِّر الشمس فً مطالعها ٘لوله تعالى:}َوَربُّ اْلَمَشاِرِق{ ]الصافات :  
  .(ٕٔ)ومؽاربها"
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ٌمول: ومدبر مشارق الشمس فً الشتاء والصٌؾ ومؽاربها، والمٌِّم على  لال الطبري: " 
ذلن ومصلحه، وترن ذكر المؽارب لداللة الكبلم علٌه، واستؽنً بذكر المشارق من ذكرها، إذ 

 .(ٔ)كان معلوما أن معها المؽارب"
أي: هو الخالك لهذه المخلولات، والرازق لها، المدبر لها، فكما أنه ال  لال السعدي:" 

شرٌن له فً ربوبٌته إٌاها، فكذلن ال شرٌن له فً ألوهٌته، وكثٌرا ما ٌمرر تعالى توحٌد اإللهٌة 
بتوحٌد الربوبٌة، ألنه دال علٌه. ولد ألر به أٌضا المشركون فً العبادة، فٌلزمهم بما ألروا به 

نكروه. وخص هللا المشارق بالذكر، لداللتها على المؽارب، أو ألنها مشارق النجوم على ما أ
 .(ٕ)التً سٌذكرها"

 .(ٖ)مشارق الشمس فً الشتاء والصٌؾ" لال لتادة:" 
 .(ٗ)لٌل: المشارق ثبلثمابة وستون مشرلا، ومثلها من المؽارب" لال الزجاج:" 
 .(٘)المشارق ستون وثبلث مبة َمْشِرق، والمؽارب مثلها، عدد أٌام السنة" لال السدي:" 

 
 المرآن

ْنٌَا بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب )  [ٙ({ ]الصافات : ٙ}إِنَّا َزٌَّنَّا السََّماَء الدُّ
 التفسٌر: 

 إنَّا زٌنَّا السماء الدنٌا بزٌنة هً النجوم.
 .(ٙ)أي: بحسن الكواكب وضٌابها" لال السمعانً:" 
}إنا زٌنا السماء الدنٌا{، ٌعنً: التً تلً األرض، وهً أدنى  لال ابن الجوزي:" 

 .(2)السموات إلى األرض بزٌنة الكواكب، أي: بحسنها وضوبها"
ٌخبر تعالى أنه زٌن السماء الدنٌا للناظرٌن إلٌها من أهل األرض }  لال ابن كثٌر:" 

لبدل ، وكبلهما بمعنى واحد ، فالكواكب السٌارة والثوابت بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب { ، لرئ باإلضافة وبا
ٌثمب ضوءها جرم السماء الشفاؾ ، فتضًء ألهل األرض ، كما لال تعالى } َولَمَْد َزٌَّنَّا السََّماَء 

ْنٌَا بَِمَصابٌَِح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشٌََّاِطٌِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذاَب السَِّعٌِر { ] [ ، ولال : } ٘الملن : الدُّ
ٌَْطاٍن َرِجٌٍم. إِال مَ  ِن اْستََرَق َولَمَْد َجعَْلنَا فًِ السََّماِء بُُروًجا َوَزٌَّنَّاَها ِللنَّاِظِرٌَن َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكّلِ َش

 .(1)["1ٔ - ٙٔالسَّْمَع فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبٌٌِن { ]الحجر : 
خلمت النجوم ثبلثا، رجوما للشٌاطٌن، ونورا ٌهتدى بها، وزٌنة لسماء  لال لتادة:" 

 .(5)"الدنٌا
، «بزٌنة الكواكب»، أي: بتزٌٌنا الكواكب، ولرأ حمزة: «بزٌنة الكواكب»ولرأ عاصم:  

بخفض الباء وتنوٌن الزٌنة، والكواكب على هذه الرواٌة تدل على الزٌنة، والمعنى: إنا زٌنا 
 .(ٓٔ)لكواكبالسماء الدنٌا با
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 المرآن

ٌَْطاٍن َماِرٍد )  [4({ ]الصافات : 4}َوِحْفًظا ِمْن ُكّلِ َش
 التفسٌر: 

د عاٍت رجٌم.  وحفظنا السماء بالنجوم ِمن كل شٌطان متمّرِ
 .(ٔ)}وحفظا{ للسماء الدنٌا زٌناها بزٌنة الكواكب" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)وجعلناها، ٌعنً: الكواكب حفظا للسماء" لال ٌحٌى:" أي: 
ٌَْطاٍن َماِرٍد { ٌعنً : المتمرد  لال ابن كثٌر:"  تمدٌره : وحفظناها حفًظا، } ِمْن ُكّلِ َش

 .(ٖ)العاتً إذا أراد أن ٌسترق السمع ، أتاه شهاب ثالب فؤحرله "
 .(ٗ)ٌمذفون بها إذا استرلوا السمع" لال الزجاج:" 
أي: وحفظناها حفظا، }من كل شٌطان{ متمرد، والشٌطان: كل متمرد  لال السمعانً:" 

 :(٘)عات من إنس أو جن أو جنة، لال الشاعر
 ما لٌلة المفٌر إال شٌطان ...
 .(ٙ)والمفٌر: الببر البعٌدة المعر"

 .(2)خارج من الطاعة"«: مارد» لال البٌضاوي:" 
 .(1)المعصٌة، وهم سراة إبلٌس"مرد على المعصٌة، أي: اجترأ على لال ٌحٌى:"  
 

 المرآن
عُوَن إِلَى اْلَمََلِ اأْلَْعلَى َوٌُْمَذفُوَن ِمْن ُكّلِ َجانٍِب ) ({ 6( ُدُحوًرا َولَُهْم َعَذاٌب َواِصٌب )6}اَل ٌَسَّمَّ

 [6-6]الصافات : 
 التفسٌر: 

المبلبكة، فتستمع ال تستطٌع الشٌاطٌن أن تصل إلى المؤل األعلى، وهً السموات وَمن فٌها ِمن 
إلٌهم إذا تكلموا بما ٌوحٌه هللا تعالى ِمن شرعه ولدره، وٌُْرَجمون بالشهب من كل جهة؛ طرًدا 

 لهم عن االستماع، ولهم فً الدار اآلخرة عذاب دابم موجع.
عُوَن إِلَى اْلَمئَلِ اأْلَْعلَى{ ]الصافات :   ن [، أي:" ال تستطٌع الشٌاط1ٌلوله تعالى:}اَل ٌَسَّمَّ

أن تصل إلى المؤل األعلى، وهً السموات وَمن فٌها ِمن المبلبكة، فتستمع إلٌهم إذا تكلموا بما 
 .(5)ٌوحٌه هللا تعالى ِمن شرعه ولدره"

لال الطبري:أي:" وحفظا من كل شٌطان مارد أن ال ٌسمع إلى المئل األعلى، وٌعنً 
 .(ٓٔ)هم دونهم" بموله }إلى المئل{: إلى جماعة المبلبكة التً هم أعلى ممن

                                                           



ٖٕ٘ 
 

أي: لببل ٌسمعوا. }إلى المئل األعلى{ المبلبكة فً السماء، وكانوا ٌسمعون لال ٌحٌى:"  
لبل أن ٌبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخبارا من أخبار السماء، فؤما الوحً فلم ٌكونوا ٌمدرون على أن ٌسمعوه 

 .(ٔ) منعوا من تلن المماعد"وكانوا ٌمعدون منها مماعد للسمع، فلما بعث هللا النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)معنى اآلٌة: "أنهم ال ٌستطٌعون االستماع إلى المؤل األعلى" لال السمعانً:"

أي : لببل ٌصلوا إلى المؤل األعلى ، وهً السماوات ومن فٌها من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)المبلبكة ، إذا تكلموا بما ٌوحٌه هللا مما ٌموله من شرعه ولدره"

 .(ٗ)عن لتادة: "}ال ٌسمعون إلى المئل األعلى{، لال: منعوا بها، ٌعنً: بالنجوم"
 .(٘)عن السدي، لوله:"}ال ٌسمعون إلى المئل األعلى{، لال: المبلبكة"

عن ابن عباس، لال: حدثنً رهط من األنصار، لالوا:"بٌنا نحن جلوس ذات لٌلة مع  
كوكبا رمً به، فمال:"ما تمولون فً هذا الكوكب الذي ٌرمً به؟ " فملنا: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذ رأى 

ٌولد مولود، أو ٌهلن هالن، وٌموت ملن وٌملن ملن، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"لٌس كذلن، ولكن هللا 
كان إذا لضى أمرا فً السماء سبح لذلن حملة العرش، فٌسبح لتسبٌحهم من ٌلٌهم من تحتهم من 

بلبكة، فما ٌزالون كذلن حتى ٌنتهً التسبٌح إلى السماء الدنٌا، فٌمول أهل السماء الدنٌا لمن الم
ٌلٌهم من المبلبكة مم سبحتم؟ فٌمولون: ما ندري: سمعنا من فولنا من المبلبكة سبحوا فسبحنا هللا 

عرش، لتسبٌحهم ولكنا سنسؤل، فٌسؤلون من فولهم، فما ٌزالون كذلن حتى ٌنتهً إلى حملة ال
فٌمولون: لضى هللا كذا وكذا، فٌخبرون به من ٌلٌهم حتى ٌنتهوا إلى السماء الدنٌا، فتسترق الجن 
ما ٌمولون، فٌنزلون إلى أولٌابهم من اإلنس فٌلمونه على ألسنتهم بتوهم منهم، فٌخبرونهم به، 

 .(ٙ)فٌكون بعضه حما وبعضه كذبا، فلم تزل الجن كذلن حتى رموا بهذه الشهب"
كانت للشٌاطٌن مماعد فً السماء، لال: فكانوا ٌسمعون الوحً، لال:  ابن عباس:" لال 

وكانت النجوم ال تجري، وكانت الشٌاطٌن ال ترمى، لال: فإذا سمعوا الوحً نزلوا إلى األرض، 
ٌِْه َوَسلَّم جعل الشٌطاُن إذا  لعد فزادوا فً الكلمة تسعا؛ لال: فلما بُِعَث رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

ممعده جاء شهاب، فلم ٌُْخِطِه حتى ٌحرله، لال: فشكوا ذلن إلى إبلٌس، فمال: ما هو إال ألمر 
ٌِْه َوَسلَّم لابم ٌصلً بٌن جبلً نخلة؛ لال  حدث ؛ لال: فبعث جنوده، فإذا رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

لال: فمال هذا الذي أبو ُكَرٌب: لال وكٌع: ٌعنً بطن نخلة، لال: فرجعوا إلى إبلٌس فؤخبروه، 
 .(2)حدث"

كان للجن مماعد فً السماء ٌسمعون الوحً، وكان الوحً إذا أوحً  ولال ابن عباس:" 
سمعت المبلبكة كهٌبة الحدٌدة ٌرمى بها على الصفوان، فإذا سمعت المبلبكة صلصلة الوحً 
خر لجباههم من فً السماء من المبلبكة، فإذا نزل علٌهم أصحاب الوحً }لالوا ماذا لال ربكم 

لال: فٌتنادون، لال: ربكم الحك وهو العلً الكبٌر؛ لال: فإذا أنزل لالوا الحك وهو العلً الكبٌر{، 
إلى السماء الدنٌا، لالوا: ٌكون فً األرض كذا وكذا موتا، وكذا وكذا حٌاة. وكذا وكذا جدوبة، 
وكذا وكذا خصبا، وما ٌرٌد أن ٌصنع، وما ٌرٌد أن ٌبتدئ تبارن وتعالى، فنزلت الجن. فؤوحوا 

س، مما ٌكون فً األرض،فبٌناهم كذلن، إذ بعث هللا النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فزجرت إلى أولٌابهم من اإلن
الشٌاطٌن عن السماء ورموهم بكواكب، فجعل ال ٌصعد أحد منهم إال احترق، وفزع أهل 
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األرض لما رأوا فً الكواكب، ولم ٌكن لبل ذلن، ولالوا: هلن من فً السماء، وكان أهل 
طلك الرجل إلى إبله، فٌنحر كل ٌوم بعٌرا آللهتهم، وٌنطلك صاحب الطابؾ أول من فزع، فٌن

الؽنم، فٌذبح كل ٌوم شاة، وٌنطلك صاحب البمر. فٌذبح كل ٌوم بمرة، فمال لهم رجل: وٌلكم ال 
تهلكوا أموالكم، فإن معالمكم من الكواكب التً تهتدون بها لم ٌسمط منها شًء، فؤللعوا ولد 

بلٌس: حدث فً األرض حدث، فؤتً من كل أرض بتربة، فجعل ال أسرعوا فً أموالهم. ولال إ
ٌإتى بتربة أرض إال شمها، فلما أتً بتربة تهامة لال: ها هنا حدث الحدث، وصرؾ هللا إلٌه 
نفرا من الجن وهو ٌمرأ المرآن، فمالوا: }إنا سمعنا لرآنا عجبا{ حتى ختم اآلٌة ... ، فولوا إلى 

 .(ٔ)لومهم منذرٌن"
عن عابشة أنها لالت: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:"إن المبلبكة تنزل فً عن عروة، 

فتذكر ما لضً فً السماء، فتسترق الشٌاطٌن السمع، فتسمعه فتوحٌه إلى  -وهو السحاب -العنان
 .(ٕ)الكهان، فٌكذبون معها مبة كذبة من عند أنفسهم"

ذه األخبار تنبا عن أن الشٌاطٌن تسمع، بعد أن ذكر األخبار السابمة:" فه-لال الطبري
 .(ٖ)ولكنها ترمى بالشهب لببل تسمع"

، بتخفٌؾ السٌن من ٌسمعون، بمعنى أنهم ٌتسمَّعون وال «ال ٌَْسَمعُونَ » ولرئ: 
 .(ٗ)ٌسمعون
ال ٌسمعون إلى :»أخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس رضً هللا، عنهما:" أنه كان ٌمرأ  

 .(٘)"ولال: إنهم كانوا ٌتسمعون، ولكن ال ٌسمعونمخففة، « المبل األعلى
[، أي:" وٌُْرَجمون 5-1( ُدُحوًرا{ ]الصافات : 1لوله تعالى:}َوٌُْمَذفُوَن ِمْن ُكّلِ َجانٍِب) 

 .(ٙ)بالشهب من كل جهة طرًدا لهم عن االستماع"
ع وٌرمون من كل جانب من جوانب السماء دحورا، والدحور: الدف لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)واإلبعاد، ٌمال منه: ادحر عنن الشٌطان: أي: ادفعه عنن وأبعده"
أي : ٌرمون من كل جهة ٌمصدون السماء منها رجما ٌدحرون به  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)وٌزجرون، وٌمنعون من الوصول إلى ذلن"
أي: ٌرجمون، ولوله: }من كل جانب{ من جوانب السماء، والدحر هو  لال السمعانً:"

 .(5)اد"اإلبع
 .(ٓٔ)عن لتادة: "}وٌمذفون من كل جانب دحورا{، لذفا بالشهب" 
مجاهد، لوله: "}وٌمذفون{، ٌرمون، }من كل جانب{، لال: من كل مكان. ولوله  

 .(ٔٔ)}دحورا{، لال: مطرودٌن"
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الشٌاطٌن ٌدحرون بها عن االستماع، ولرأ ولال: }إال من استرق السمع  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)فؤتبعه شهاب ثالب{"

 ذكر هللا فً الكواكب هاتٌن الفابدتٌن العظٌمتٌن: لال السعدي:"
إحداهما: كونها زٌنة للسماء، إذ لوالها، لكانت السماء جرما مظلما ال ضوء فٌها، ولكن زٌنها 

وتحسن صورتها، وٌهتدى بها فً ظلمات البر والبحر، وٌحصل فٌها من  فٌها لتستنٌر أرجاإها،
 المصالح ما ٌحصل.

والثانٌة: حراسة السماء عن كل شٌطان مارد، ٌصل بتمرده إلى استماع المؤل األعلى، وهم 
المبلبكة، فإذا استمعت لذفتها بالشهب الثوالب }ِمْن ُكّلِ َجانٍِب{ طردا لهم، وإبعادا عن استماع ما 

 .(ٕ)ٌمول المؤل األعلى"
[، أي:" ولهم فً الدار اآلخرة عذاب 5لوله تعالى:}َولَُهْم َعَذاٌب َواِصٌب{ ]الصافات :  

 .(ٖ)دابم موجع"
 .(ٗ)ولهذه الشٌاطٌن المسترلة السمع عذاب من هللا واصب" لال الطبري: ٌمول:" 
أي : فً الدار اآلخرة لهم عذاب دابم موجع مستمر ، كما لال : }  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)["َ٘وأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذاَب السَِّعٌِر { ]الملن : 
 [، وجوه:5وفً لوله تعالى:}َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب{ ]الصافات :  
 .(2)، والسدي(ٙ). لاله ابو صالحمعناه: لهم عذاب موجعأحدها : 
، وأبو (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، ولتادة(5)، مجاهد(1). وهذا لول ابن عباسعذاب دابملهم الثانً: 

 .(ٕٔ)عبٌدة
 .(ٖٔ)الواصب: الدابب" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٗٔ)أي: دابم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم" لال السعدي:" 

 .(٘ٔ)الثانً : أنه الذي ٌصل وجعه إلى الملوب ، مؤخوذ من الوصب. حكاه الماوردي
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الصواب تؤوٌل من لال: معناه: دابم خالص، وذلن أن هللا لال :}وله الدٌن الطبري: "لال  
واصبا{، فمعلوم أنه لم ٌصفه باإلٌبلم واإلٌجاع، وإنما وصفه بالثبات والخلوص؛ ومنه لول أبً 

 :(ٔ)األسود الدإلً
 ال أشتري الحمد الملٌل بماإه ... ٌإما بذم الدهر أجمع واصبا

 .(ٕ)أي دابما"
 
 لمرآنا

 [ٓٔ({ ]الصافات : ٓٔ}إِالَّ َمْن َخِطَؾ اْلَخْطفَةَ فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَالٌِب )
 التفسٌر: 

إال َمِن اختطؾ من الشٌاطٌن الخطفة، وهً الكلمة ٌسمعها من السماء بسرعة، فٌلمٌها إلى الذي 
ٌها، وربما ألماها تحته، وٌلمٌها اآلخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب المضًء لبل أن ٌلم

بمََدر هللا تعالى لبل أن ٌؤتٌه الشهاب، فٌحرله فٌذهب بها اآلخر إلى الكهنة، فٌكذبون معها مابة 
 كذبة.

 .(ٖ)ٌمول: إال من استرق السمع منهم }فؤتبعه شهاب{ مضًء متولد" لال الطبري:" 
لال أهل التفسٌر: هذا استثناء منمطع، ومعناه: لكن من خطؾ الخطفة،  لال السمعانً:"

والخطؾ هو االستبلب بسرعة، واختطافهم واستبلبهم كبلم المبلبكة، }فؤتبعه شهاب{ مضًء، 
 .(ٗ)والشهاب: هو النجم ها هنا"

أي : إال من اختطؾ من الشٌاطٌن الخطفة ، وهً الكلمة ٌسمعها، من  لال ابن كثٌر:" 
اء فٌلمٌها إلى الذي تحته ، وٌلمٌها اآلخر إلى الذي تحته ، فربما أدركه الشهاب لبل أن ٌلمٌها السم

وربما ألماها بمدر هللا لبل أن ٌؤتٌه الشهاب فٌحرله ، فٌذهب بها اآلخر إلى الكاهن ، كما تمدم فً 
 .(٘)ثَالٌِب { أي : مستنٌر"الحدٌث ، ولهذا لال : } إاِل َمْن َخِطَؾ اْلَخْطفَةَ فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب 

}إال من خطؾ الخطفة{: استمع االستماعة كموله: }إال من استرق السمع  لال ٌحٌى:"
 .(ٙ)[. لال: }فؤتبعه شهاب ثالب{، أي: مضًء"1ٔفؤتبعه شهاب مبٌن{ ]الحجر: 

ولوال أنه تعالى استثنى، لكان ذلن دلٌبل على أنهم ال ٌستمعون شٌبا أصبل  لال السعدي:" 
ولكن لال: }إاِل َمْن َخِطَؾ اْلَخْطفَةَ{ أي: إال من تلمؾ من الشٌاطٌن المردة، الكلمة الواحدة على 

نمطع خبر وجه الخفٌة والسرلة }فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَالٌِب{ تارة ٌدركه لبل أن ٌوصلها إلى أولٌابه، فٌ
السماء، وتارة ٌخبر بها لبل أن ٌدركه الشهاب، فٌكذبون معها مابة كذبة ٌروجونها بسبب الكلمة 

 .(2)التً سمعت من السماء"
ٌمول: إال من استرق السمع من أصوات المبلبكة }فؤتبعه شهاب{،  لال  سعٌد بن جبٌر:" 

 .(1)ٌعنً: الكواكب"
لال: والرجل ٌمول: أثمب نارن، وٌمول استثمب ، (ٔ)الثالب: المستولد لال ابن زٌد:" 

 .(ٕ)نارن استولد نارن"
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 .(ٖ)عن لتادة، لوله: "}فؤتبعه شهاب ثالب{، من نار وثموبه: ضوءه" 
 .(ٗ)}شهاب ثالب{، لال: ضوءه إذا انمض، فؤصاب الشٌطان" عن الضحان:" 
 .(٘)شهاب مضًء ٌحرله حٌن ٌرمى به" لال السدي:" 
 .(ٙ)الثالب: المحرق"ولال السدي  
 .(2)}شهاب ثالب{: كوكب مضًء" لال الزجاج:" 
ٌزٌد الرلاشً: "ٌثمب الشٌطان حتى ٌخرج من الجانب اآلخر، فذكر ذلن البً مجلز  لال 

 .(1)رضً هللا، عنه، فمال: لٌس ذان، ولكن ثموبه ضوءه"
ال ٌمتلون بالشهاب، وال ٌموتون، ولكنها تحرلهم من ؼٌر لتل، وتخبل  لال ابن عباس:" 

 .(5)وتخدج من ؼٌر لتل"
إذا رمً الشهاب لم ٌخطا من رمى به، وتبل:}فؤتبعه شهاب  لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)ثالب{"

إذا رأٌتم الكوكب لد رمً به فتوارى فإنه ال ٌخطا، وهو ٌحرق ما  ولال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)أصاب وال ٌمتل"

 .(ٕٔ)أنه ٌمتله فً أسرع من الطرؾ" ولال الحسن:" 
عن دمحم بن سٌرٌن، عن رجل لال: "كنا مع أبً لتادة على سطح فانمض كوكب، فنهانا  

 .(ٖٔ)أبو لتادة أن نتبعه أبصارنا"
لال عمرو: "سؤل حفص الحسن: أأتبع بصري الكوكب؟ فمال: لال هللا: }وجعلناها  

[ كٌؾ 1٘ٔ[ ولال: }أولم ٌنظروا فً ملكوت السموات{ ]األعراؾ: ٘رجوما للشٌاطٌن{ ]الملن: 
 .(ٗٔ)نعلم إذا لم ٌنظر إلٌه؟ ألتبعنه بصري"

عبٌد هللا: "سبل الضحان هل للشٌاطٌن أجنحة؟ فمال: كٌؾ ٌطٌرون إلى السماء إال لال  
 .(٘ٔ)ولهم أجنحة"

 [:ٓٔ-ٔفوابد اآلٌات:]
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إما تنوٌهاً بعظمتها الممرر ضمناً لعظمة خالمها وإما  بٌان أن هللا تعالى ٌمسم ببعض مخلولاته -ٔ
 بٌاناً لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فٌها من الفوابد.

 تمرٌر التوحٌد وأنه ال إله إال هللا. -ٕ
 بٌان الحكمة من وجود النجوم فً السماء الدنٌا. -ٖ
لكذب الشٌاطٌن على الناس بعد بٌان أن الشٌاطٌن حرموا من استراق السمع، ولم ٌبك مجال  -ٗ

 .أن منعوا من استراق السمع
 المرآن

 [ٔٔ({ ]الصافات : ٔٔ}فَاْستَْفتِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلمًا أَْم َمْن َخلَْمنَا إِنَّا َخلَْمنَاُهْم ِمْن ِطٌٍن اَلِزٍب )
 التفسٌر: 

ذه المخلولات؟ إنا خلمنا أباهم منكري البعث أَُهم أشد خلمًا أم من خلمنا من ه -أٌها الرسول-فاسؤل 
 آدم من طٌن لزج، ٌلتصك بعضه ببعض.

 سبب النزول:
نزلت فً أبً األشدٌن واسمه أسٌد بن كلدة بن خلؾ الجمحً. وإنما كنى   لال مماتل:" 

أبا األشدٌن لشدة بطشه وفً ركانة بن عبد ٌزٌد بن هشام ابن عبد مناؾ..ونزلت فً أبى 
[، بعثا بعد الموت }أَِم السََّماُء بَنَاَها{ ]النازعات : 2ٕأََشدُّ َخْلمًا{ ]النازعات :  األشدٌن أٌضا }أَأَْنتُمْ 

ٕ2"](ٔ). 
لال الماوردي:" نزلت هذه اآلٌة فً ركانة بن زٌد بن هاشم بن عبد مناؾ وأبً األشد  

 .(ٕ)ابن أسٌد بن كبلب الجمحً"
أٌها -[، أي:" فاسؤل ٔٔأَْم َمْن َخلَْمنَا{ ]الصافات :  لوله تعالى:}فَاْستَْفتِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلمًا 
 .(ٖ)منكري البعث أَُهم أشد خلمًا أم من خلمنا من هذه المخلولات؟" -الرسول
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فاستفت ٌا دمحم هإالء المشركٌن الذي  لال الطبري:" 

د الببلء: ٌمول: فسلهم: أهم أشد خلما؟ ٌمول: أخلمهم أشد أم ٌنكرون البعث بعد الممات والنشور بع
 .(ٗ)خلك من عددنا خلمه من المبلبكة والشٌاطٌن والسموات واألرض؟"

لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى : فََسل هإالء المنكرٌن للبعث : أٌما أشد خلمًا هم أم  
ولرأ ابن  -والمخلولات العظٌمة ؟ السماوات واألرض ، وما بٌنهما من المبلبكة والشٌاطٌن 

فإنهم ٌُمّرون أن هذه المخلولات أشد خلمًا منهم، وإذا كان األمر كذلن  -مسعود : "أم من عددنا" 
فلم ٌنكرون البعث ؟ وهم ٌشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. كما لال تعالى : } لََخْلُك السََّمَواِت 

 .(٘)["2َ٘ولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال ٌَْعلَُموَن { ]ؼافر :  َواألْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاِس 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}أهم أشد خلما أم من خلمنا{، لال: السموات واألرض والجبال" 
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}أم من خلمنا{، لال: من األموات والمبلبكة" 
السالفة لبلهم وؼٌرهم من السماوات  لال الزجاج:" }أهم أشد خلما أم من خلمنا{ من األمم 

 .(1)واأل رضٌن"
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عن السدي: "}فاستفتهم أهم أشد خلما{، لال: ٌعنً المشركٌن، سلهم أهم أشد خلما: }أم  
 .(ٔ)من خلمنا{"

 .(ٕ)«أهم أشد خلما أم من عددنا»فً لراءة عبد هللا بن مسعود:و 
لراءة عبد هللا بن ؟ وفً «أهم أشد خلما أم من عددنا»عن الضحان أنه لرأ:  
، ٌمول: }رب السماوات واألرض وما بٌنهما ورب المشارق{، ٌمول: أهم أشد «عددنا»مسعود:

 .(ٖ)خلما، أم السموات واألرض؟ ٌمول: السموات واألرض أشد خلما منهم"
من خلك السموات واألرض، لال هللا: « فاستفتهم أهم أشد خلما أم من عددنا"»عن لتادة:  

 .(ٗ)ات واألرض أكبر من خلك الناس{ ... اآلٌة"}لخلك السماو
[، أي:" إنا خلمنا أباهم آدم من ٔٔلوله تعالى:}إِنَّا َخلَْمنَاُهْم ِمْن ِطٌٍن اَلِزٍب{ ]الصافات :  

 .(٘)طٌن لزج، ٌلتصك بعضه ببعض"
ٌمول: إنا خلمناهم من طٌن الصك. وإنما وصفه جل ثناإه باللزوب، ألنه  لال الطبري:" 

تراب مخلوط بماء، وكذلن خلك ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء؛ والتراب إذا خلط بماء 
 .(ٙ)صار طٌنا الزبا"

لال ابن كثٌر:" ثم بٌن أنهم ُخلموا من شًء ضعٌؾ ، فمال } إِنَّا َخلَْمنَاُهْم ِمْن ِطٌٍن  
 .(2)ِزٍب{"ال

 .(1)لال ٌحٌى: " ٌعنً: خلك آدم، كان أول خلمه ترابا، ثم كان طٌنا، لال: من تراب"
البلزب، والحمؤ، والطٌن، واحد، كان أوله ترابا، ثم صار حمؤ منتنا،  لال ابن عباس:"

 .(5)ثم صار طٌنا ال زبا فخلك هللا منه آدم"
 [، وجوه من التفسٌر:ِٔٔطٌٍن اَلِزٍب{ ]الصافات : لوله تعالى:}إِنَّا َخلَْمنَاُهْم ِمْن وفً  

 ، منه لول علً بن أبً طالب رضً هللا عنه :(ٓٔ)أحدها : ملتصك، لاله ابن عباس
 تعلم فإن هللا زادن بسطة  ...  وأخبلق خٌر كلها لن الزب

 .(ٔٔ)البلزب: الذي ٌلتصك كؤنه ؼراء، ذلن البلزب" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٖٔ)-فً رواٌة-، والضحان(ٕٔ)، لاله لتادةالذي ٌلزق بالٌد البلزق، أي:الثانً : 
 .(ٗٔ)من التراب والماء فٌصٌر طٌنا ٌلزق" ولال ابن عباس:" 
 .(ٔ)الذي ٌلزق بعضه إلى بعض"«: البلزب» ولال ابن مسعود:" 
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 :(ٗ)، وانشد لول النابؽة(ٖ)، وبه لال أبو عبٌدة(ٕ)الثالث: الزم، لاله مجاهد
 ال شّر بعده ... وال ٌحسبون الشّر ضربة الزبوال ٌحسبون الخٌر 

 :(٘)ولول النّجاشىّ 
 بنى اللوم بٌتا فاستمرت عماده ... علٌكم بنى النّّجار ضربة الزب

 .(ٙ)لال الزجاج:" الزب، والزم، ومعناهما واحد، أي: الزق" 
لال الماوردي:"والفرق بٌن البلصك والبلزق أن البلصك هو الذي لد لصك بعضه 

 .(2)والبلزق هو الذي ٌلزق بما أصابه" ببعض ،
لال ٌحٌى: "ٌلصك وٌلزق واحد، هً لؽة، وهً تمال بالسٌن ٌلسك أٌضا، ولال مجاهد: 

 .(1)}الزب{: الزم، وهو واحد "
 .(5)الرابع : لزج ، لاله عكرمة

 .(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)-فً رواٌة أخرى-. لاله ابن عباسالطٌن الجٌد«: البلزب»الخامس: أن 
 .(ٕٔ)-أٌضا–الطٌن الحر الجٌد اللزج. لاله ابن عباس  السادس: أنه

 .(ٖٔ)اللزج الطٌب" ولال ابن عباس:" 
 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]الصافات : ٕٔ}بَْل َعِجْبَت َوٌَْسَخُروَن )

 التفسٌر: 
من تكذٌبهم وإنكارهم البعث، وأعجب من إنكارهم وأبلػ أنهم  -أٌها الرسول-بل عجبَت 

 وٌسخرون من لولن.ٌستهزبون بن، 
من تكذٌب هإالء المنكرٌن للبعث ، وأنت  -ٌا دمحم  -لال ابن كثٌر:" أي : بل عجبت  

مولن مصدق بما أخبر هللا به من األمر العجٌب ، وهو إعادة األجسام بعد فنابها. وهم بخبلؾ 
 .(ٗٔ)أمرن ، من شدة تكذٌبهم ٌسخرون مما تمول لهم من ذلن "

 [، لراءتان:ٕٔ}َعِجْبَت{ ]الصافات :  فً لوله تعالى:و
، وابن عباس، (ٔ)علً بن أبً طالب، وابن مسعود، بضم التاء ، لرأ بها «َعِجْبتُ »إحداهما : 
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وأبو عبد الرحمن السلمً، وعكرمة، ولتادة، وأبو مجلز، والنخعً، وطلحة بن مصرؾ، 
 .(ٕ)واألعمش، وابن أبً لٌلى، وحمزة، والكسابً فً آخرٌن

ُب من شًء وفً هذ  ه المراءة: "وٌكون التعجب مضافاً إلى هللا تعالى، وإن كان ال ٌتعجَّ
 .(ٖ)ألن التعجب من حدوث العلم بما لم ٌعلم ، وَّللاَّ تعالى عالم باألشٌاء لبل كونها"

لال شمٌك: "لرأت عند شرٌح :}بَْل َعِجْبَت َوٌَْسَخُرون{، فمال: إن هللا ال ٌعجب من 
ال ٌعلم. لال: فذكرت ذلن إلبراهٌم النخعً فمال: إن شرٌحا شاعر ٌعجبه شًء، إنها ٌعجب من 

 .(ٗ)«"بَْل َعِجْبَت َوٌَْسَخُرون»علمه، وعبد هللا أعلم بذلن منه. لرأها : 
ًّ وابن مسعود وعبد هللا بن َعبَّاس،  لال الفراء:" ًّ ألنها لراءة َعل والرفع أحّب إل

وإن أُسند إلى هللا فلٌَس معناهُ من هللا كمعناهُ من العباد، أال ترى أَنَّهُ لال: }فٌََْسَخُروَن «العجب»و
ُ ِمْنُهْم{، ولٌس السُّْخِري من هللا كمعناهُ من العباد، وكذلن  ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم{، ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ لوله: }َّللاَّ

ٌَْس َذِلَن من هللا كمعناهُ من العباد، ففً َذا بٌاٌن لكسر لول ُشَرٌح، وإن َكاَن جابًزا، ألن  لَ
 .(٘)المفسرٌن لالوا: بَْل َعِجْبَت ٌا دمحم وٌسخرون هم. فهذا وجه النصب"

ال ٌعجب، وإنكارهم  -ز وجل ع -ولد أنكر لوم هذه المراءة، ولالوا: هللا  لال الزجاج:"
 خبلفه من -عز وجل  -هذا ؼلط. ألن المراءة والرواٌة كثٌرة والعجب من هللا 

من هللا والخداع « المكر»اآلدمٌٌن كما لال: }وٌمكر هللا{، و }سخر هللا منهم{، }وهو خادعهم{. و
 خبلفه من اآلدمٌٌن. 

ه وٌمل مثله لال: عجبت من كذا فً اللؽة: أن اإلنسان إذا رأى ما ٌنكر« العجب»وأصل 
وكذا، وكذا إذا فعل اآلدمٌون ما ٌنكره هللا جاز أن ٌمول فٌه: عجبت وهللا لد علم الشًء لبل 

 .(ٙ)كونه، ولكن اإلنكار إنما ٌمع والعجب الذي ٌلزم به الحجة عند ولوع الشًء"
 على هذه المراءة وجهان :« العجب»وفً تفسٌر 

 .(2)حكاه النماشأحدهما : ٌعنً بل أنكرت. 
 .(1)الثانً : ٌعنً: أنهم لد حلّوا محل من ٌتعجب منه. وهذا لول علً بن عٌسى

ابن كثٌر، ونافع، وعاصم، وأبو عمرو، وابن ، بفتح التاء. لرأ بها «َعِجْبتَ »والمراءة الثانٌة : 
 . عامر

، لاله دمحم، وٌسخرون همبل عجبت ٌا ، كؤنه لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وأضاؾ التعجب إلى رسول هللا 
 .(5)لتادة

 .(ٓٔ)لال ابن السابب: "أنت تعجب منهم، وهم ٌسخرون منن"
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 وفٌما عجب منه، ألوال:
 .(ٔ)أحدهما : من المرآن حٌن أعطٌه، لاله لتادة

عجب دمحم علٌه الصبلة والسبلم من هذا المرآن حٌن أعطٌه، وسخر منه أهل  لال لتادة:" 
 .(ٕ)الضبللة"
 .(ٖ)عجبت من كتاب هللا ووحٌه وٌسخرون بما جبت به" عن لتادة:"وفً رواٌة  

 .(ٗ)معناه فً الفتح: بل عجبت ٌا دمحم من نزول الوحً علٌن وٌسخرون" لال الزجاج:"
 . (٘)، وهو معنى لول ابن زٌادمن الكفار إذ لم ٌإمنوا بالمرآنالثانً : 

 .(ٙ)إنكارهم البعث. ذكره الزجاجالثالث: من 
 :(2)[، وجهانٕٔ}َوٌَْسَخُروَن{ ]الصافات :  وفً لوله:

 أحدهما : من الرسول إذا دعاهم.
 الثانً : من المرآن إذا تلً علٌهم.

 .(1)سواء"«: ٌسخرون»}ٌَْستَْسِخُروَن{ و لال أبو عبٌدة:"
 .(5)}وٌسخرون{، ٌعنً: أهل مكة"عن لتادة:" 

 
 المرآن

ُروا اَل ٌَْذُكُروَن )  [ٖٔ]الصافات : ({ ٖٔ}َوإَِذا ذُّكِ
 التفسٌر: 

روا بما نسوه أو َؼفَلوا عنه ال ٌنتفعون بهذا الذكر وال ٌتدبَّرون.  وإذا ذّكِ
وإذا ذكر هإالء المشركون حجج هللا علٌهم لٌعتبروا وٌتفكروا،  لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٓٔ)فٌنٌبوا إلى طاعة هللا، ال ٌنتفعون بالتذكٌر فٌتذكروا"
أي: وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ هللا أو مواعظ رسوله، ال ٌتعظون  لال الشوكانً:"
 .(ٔٔ)بها وال ٌنتفعون بما فٌه"

 .(ٕٔ)وإذا وعظوا بالمرآن ال ٌتعظون" لال مماتل:"
 .(ٔ)أي، ال ٌنتفعون، وال ٌبصرون" لال لتادة:"
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 }وإذا ذكروا{ أي: بما ٌإٌده، أو وعظوا وخوفوا من المخالفة، }ال لال الماسمً:"
 .(ٕ)ٌذكرون{، أي: ما ٌمتضٌه؟ لتعنتهم وعنادهم. أو ال ٌخافون وال ٌتعظون"

ُروا{ ما ٌعرفون فً فطرهم وعمولهم،  لال السعدي:" }و{ من العجب أٌضا أنهم }إَِذا ذُّكِ
وفطنوا له، وألفت نظرهم إلٌه }ال ٌَْذُكُروَن{ ذلن، فإن كان جهبل فهو من أدل الدالبل على شدة 
ببلدتهم العظٌمة، حٌث ذكروا ما هو مستمر فً الفطر، معلوم بالعمل، ال ٌمبل اإلشكال، وإن كان 

 .(ٖ)عنادا، فهو أعجب وأؼرب"تجاهبل و
 
 المرآن

 [ٗٔ({ ]الصافات : ٗٔ}َوإَِذا َرأَْوا آٌَةً ٌَْستَْسِخُروَن )
 التفسٌر: 

تن ٌسخرون منها وٌعجبون.  وإذا رأوا معجزة دالَّة على نبوَّ
ٌمول: وإذا رأوا حجة من حجج هللا علٌهم، وداللة على نبوة نبٌه دمحم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص، ٌسخرون وٌستهزءون"
 .(٘)لال ابن كثٌر:"أي: }َوإَِذا َرأَْوا{ داللة واضحة على ذلن، ٌستهزبون " 
 .(ٙ)أي: إذا رأوا آٌة معجزة استسخروا واستهزأوا" لال الزجاج:" 

}وإذا رأوا آٌة{، ٌعنً: انشماق الممر بمكة فصار نصفٌن، }ٌستسخرون{:  لال مماتل:"
 .(2)سخروا فمالوا هذا عمل السحرة"

 .(1)أي: ٌسخرون منه وٌستهزبون" لال لتادة:"
 .(5)ٌستهزبون، ٌستخسرون" لال مجاهد:"

ومن العجب ]أٌضا[ أنهم إذا ألٌمت علٌهم األدلة، وذكروا اآلٌات التً  لال السعدي:"
 .(ٓٔ)خضع لها فحول الرجال وألباب األلباء، ٌسخرون منها وٌعجبون"ٌ

 
 المرآن

( أََوآبَاُؤنَا ٙٔ( أَإَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن )٘ٔ}َولَالُوا إِْن َهذَا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن )
لُوَن )  [4ٔ-٘ٔ({ ]الصافات : 4ٔاأْلَوَّ
 التفسٌر: 

ولالوا: ما هذا الذي جبت به إال سحر ظاهر بٌِّن. أإذا متنا وِصْرنا ترابًا وعظاًما بالٌة أإنا 
 لمبعوثون من لبورنا أحٌاء، أو ٌُبعث آباإنا الذٌن مضوا من لبلنا؟

[، أي:" ولالوا: ما هذا الذي ٘ٔلوله تعالى:}َولَالُوا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]الصافات :  
 .(ٔ)به إال سحر ظاهر بٌِّن"جبت 
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ولال هإالء المشركون من لرٌش باهلل لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ما هذا الذي جبتنا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)ٌبٌن لمن تؤمله ورآه أنه سحر"«: مبٌن»به إال سحر 

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : إن هذا الذي جبت به إال سحر مبٌن " 
ومن العجب أٌضا، لولهم للحك لما جاءهم: }إِْن َهذَا إاِل ِسْحٌر ُمبٌٌِن{  لال السعدي:"

 .(ٗ)فجعلوا أعلى األشٌاء وأجلها، وهو الحك، فً رتبة أخس األشٌاء وأحمرها"
متنا [، أي:" أإذا ٙٔلوله تعالى:}أَإَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن{ ]الصافات :   

 .(٘)وِصْرنا ترابًا وعظاًما بالٌة أإنا لمبعوثون من لبورنا أحٌاء"
ٌمولون، منكرٌن بعث هللا إٌاهم بعد ببلبهم: أبنا لمبعوثون أحٌاء من  لال الطبري: " 

 .(ٙ)لبورنا بعد مماتنا، ومصٌرنا ترابا وعظاما، لد ذهب عنها اللحوم"
 .(2)لال ابن كثٌر:" ٌستبعدون ذلن وٌكذبون به " 

ومن العجب أٌضا، لٌاسهم لدرة رب األرض والسماوات، على لدرة  لال السعدي:"
اآلدمً النالص من جمٌع الوجوه، فمالوا استبعادا وإنكارا: }أَبَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَبِنَّا 

 .(1)لََمْبعُوثُوَن..{"
لُوَن{   [، أي:" أو ٌُبعث آباإنا الذٌن مضوا من 2ٔ]الصافات : لوله تعالى:}أََوآبَاُإنَا اأْلَوَّ

 .(5)لبلنا؟"
 .(ٓٔ)الذٌن مضوا من لبلنا، فبادوا وهلكوا" لال الطبري: أي:" 
ن لتادة: "}أبذا متنا وكنا ترابا وعظاما أبنا لمبعوثون أو آباإنا األولون{، تكذٌبا ع 
 .(ٔٔ)بالبعث"

 .(ٕٔ)لالوا ذلن تعجبا" لال مماتل:"
 
 المرآن

 [6ٔ({ ]الصافات : 6ٔ}لُْل نَعَْم َوأَْنتُْم َداِخُروَن )
 التفسٌر: 
 : نعم سوؾ تُبعثون، وأنتم أذالء صاؼرون.-أٌها الرسول-لل لهم 

ٌمول هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل لهإالء: نعم أنتم مبعوثون بعد مصٌركم ترابا لال الطبري:  
 .(ٖٔ)مماتكم، وأنتم صاؼرون أشد الصؽر"وعظاما أحٌاء كما كنتم لبل 
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لال ابن كثٌر:" أي : لل لهم ٌا دمحم : نعم تبعثون ٌوم المٌامة بعد ما تصٌرون ترابا  
وعظاما، } َوأَْنتُْم{ حمٌرون تحت المدرة العظٌمة ، كما لال تعالى } َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخِرٌَن { ]النمل : 

 .(ٔ)["ٓٙتَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن { ]ؼافر : [ ، ولال : } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَسْ 12
 .(ٕ)عن لتادة والسدي: "}وأنتم داخرون{، أي: صاؼرون" 
أي: صاؼرون أذالء، ألنهم إذا رأوا ولوع ما أنكروه فبل محالة ٌذلون،  لال المرطبً:" 

ولٌل: أي: ستموم المٌامة وإن كرهتم، فهذا أمر والع على رؼمكم وإن أنكرتموه الٌوم 
 .(ٖ)بزعمكم"

ولما كان هذا منتهى ما عندهم، وؼاٌة ما لدٌهم، أمر هللا رسوله أن  لال السعدي:"
رهٌبهم، فمال: }لُْل نَعَْم{ ستبعثون، أنتم وآباإكم األولون }َوأَْنتُْم ٌجٌبهم بجواب مشتمل على ت

 .(ٗ)َداِخُروَن{ ذلٌلون صاؼرون، ال تمتنعون، وال تستعصون على لدرة هللا"
 

 المرآن
ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَِإَذا ُهْم ٌَْنُظُروَن )  [6ٔ({ ]الصافات : 6ٔ}فَِإنََّما ِه

 التفسٌر: 
 واحدة، فإذا هم لابمون من لبورهم ٌنظرون أهوال ٌوم المٌامة.فإنما هً نفخة 

ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ{ ]الصافات :   وما هً إال صٌحة واحدة  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}فَإِنََّما ِه
 .(٘)"ٌنفخ فٌها إسرافٌل فً الصور للمٌام من المبور

 .(ٙ)الصور" فإنما هً صٌحة واحدة، وذلن هو النفخ فً لال الطبري: ٌمول:" 
لال ابن كثٌر:" أي : إِنما هو أمر واحد من هللا عز وجل ، ٌدعوهم دعوة واحدة أن  

 .(2)ٌخرجوا من األرض"
أي: صٌحة واحدة، وهً النفخة الثانٌة. وسمٌت الصٌحة زجرة، ألن  لال المرطبً:" 

 .(1)ممصودها الزجر أي ٌزجر بها كزجر اإلبل والخٌل عند السوق"
 .(5)ٌنفخ إسرافٌل فٌها فً الصور }فَإَِذا ُهْم{ مبعوثون من لبورهم" لال السعدي:"

 .(ٓٔ)عن السدي، لوله: "}زجرة واحدة{، لال: نفخة واحدة، وهً النفخة اآلخرة" 
 .(ٔٔ)هً زجرة{، لال: صٌحة" فإنما عن مجاهد، لوله:} 

 .(ٕٔ)صٌحة واحدة من إسرافٌل ال مثنوٌة لها" لال مماتل:"
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فإِذا هم لٌاٌم فً أرض المحشر  [، أي:"5ٔتعالى:}فَإَِذا ُهْم ٌَْنُظُروَن{ ]الصافات : لوله  
 .(ٔ)"ٌنظر بعضهم إلى بعض

ٌمول: فإذا هم شاخصة أبصارهم ٌنظرون إلى ما كانوا ٌوعدونه من لٌام لال الطبري: " 
 .(ٕ)الساعة وٌعاٌنونه"

 .(ٖ)إلى أهوال ٌوم المٌامة " لال ابن كثٌر: أي:"فإذا هم لٌام بٌن ٌدٌه ، ٌنظرون 
}فإذا هم ٌنظرون{ إلى البعث الذي كذبوا به، فلما نظروا وعاٌنوا البعث  لال مماتل:"

 .(ٗ)ذكروا لول الرسل إن البعث حك"
}ٌَْنَظُروَن{ كما ابتدئ خلمهم، بعثوا بجمٌع أجزابهم، حفاة عراة ؼرال وفً  لال السعدي:"

 .(٘)والخسار، وٌدعون بالوٌل والثبور"تلن الحال، ٌظهرون الندم والخزي 
 

 المرآن
ٌِن ) ٌْلَنَا َهَذا ٌَْوُم الّدِ  [ٕٓ({ ]الصافات : ٕٓ}َولَالُوا ٌَاَو

 التفسٌر: 
 ولالوا: ٌا هبلكنا هذا ٌوم الحساب والجزاء.

ولال هإالء المشركون المكذبون إذا زجرت زجرة واحدة، ونفخ  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)فً الصور نفخة واحدة: }ٌا وٌلنا{ هذا ٌوم الجزاء والمحاسبة"

لال ابن كثٌر: ٌخبر تعالى عن لٌِِل الكفار ٌوم المٌامة أنهم ٌرجعون على أنفسهم بالمبلمة  
ا ، فإذا عاٌنوا أهوال المٌامة نَدُموا كلَّ ، وٌعترفون بؤنهم كانوا ظالمٌن ألنفسهم فً الدار الدنٌ

ٌِن {" ٌْلَنَا َهَذا ٌَْوُم الّدِ  .(2)الندم حٌث ال ٌنفعهم الندم ، } َولَالُوا ٌَا َو
 .(1)فمد ألروا بما كانوا فً الدنٌا به ٌستهزءون" لال السعدي:"

 .(5)عن لتادة: "}هذا ٌوم الدٌن{، لال: ٌدٌن هللا فٌه العباد بؤعمالهم" 
 .(ٓٔ)ٌوم الحساب" لال السدي:" 

 .(ٔٔ)" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌوم الحساب الذي أخبرنا به النبً لال مماتل:"
ٌِن{: الثواب والحساب، تمول العرب: كما تدٌن تدان" لال أبو عبٌدة:"   .(ٕٔ)}ٌَْوُم الّدِ

 
 المرآن

بُوَن )  [ٕٔ]الصافات : ({ ٕٔ}َهَذا ٌَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ
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 التفسٌر: 
 فٌمال لهم: هذا ٌوم المضاء بٌن الخلك بالعدل الذي كنتم تكذبون به فً الدنٌا وتنكرونه.

هذا ٌوم فصل هللا بٌن خلمه بالعدل من لضابه الذي كنتم به تكذبون  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)فً الدنٌا فتنكرونه"

بُوَن {. لال ابن كثٌر: فتمول لهم المبلبكة   والمإمنون : }َهَذا ٌَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ
 .(ٕ)وهذا ٌمال لهم على وجه التمرٌع والتوبٌخ"

فٌمال لهم: }َهَذا ٌَْوُم اْلفَْصِل{ بٌن العباد فٌما بٌنهم وبٌن ربهم من الحموق،  لال السعدي:"
 .(ٖ)وفٌما بٌنهم وبٌن ؼٌرهم من الخلك"

 .(ٗ)ٌعنً: ٌوم المٌامة" لتادة:"لال  
 .(٘)لال السدي:" ٌوم ٌمضى بٌن أهل الجنة وأهل النار" 
ٌوم المضاء، ٌمضى فٌه بٌن المإمنٌن والمشركٌن، فٌدخل المإمنون الجنة،  لال ٌحٌى:" 

 .(ٙ)وٌدخل المشركون النار"
 .(2)الفصل: لطع المضاء" لال أبو عبٌدة:" 

 [:ٕٔ-ٔٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان أصل خلك اإلنسان وهو الطٌن البلزب أي البلصك بالٌد. -ٔ
بٌان مولفٌن متضادٌن الرسول ٌعجب من كفر المشركٌن وتكذٌبهم والمشركون ٌسخرون من  -ٕ

 دعوته إٌاهم إلى اإلٌمان وعدم التكذٌب باهلل ولمابه.
 تمرٌر البعث وبٌان طرٌمة ولوعه. -ٖ
 العذاب.عدم االنتفاع باإلٌمان عند معانٌه  -ٗ

 المرآن
ِ فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراِط ٕٕ}اْحُشُروا الَِّذٌَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا ٌَْعبُُدوَن ) ( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ٕٗ-ٕٕ({ ]الصافات : ٕٗ( َولِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسبُولُوَن )ٖٕاْلَجِحٌِم )
 التفسٌر: 

كفروا باهلل ونظراءهم وآلهتهم التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا، وٌمال للمبلبكة: اجَمعُوا الذٌن 
فسولوهم سولًا عنٌفًا إلى جهنم. واحبسوهم لبل أن ٌصلوا إلى جهنم؛ إنهم مسإولون عن أعمالهم 

 وألوالهم التً صدرت عنهم فً الدنٌا، مساءلة إنكار علٌهم وتبكٌت لهم.
[، أي:" وٌمال للمبلبكة: َٕٗوأَْزَواَجُهْم{ ]الصافات :  لوله تعالى:}اْحُشُروا الَِّذٌَن َظلَُموا 

 .(1)من العصاة والمجرمٌن"اجَمعُوا الذٌن كفروا باهلل ونظراءهم 
فٌمال: احشروا الذٌن ظلموا، ومعنى ذلن  لال الطبري:فً الكبلم، محذوؾ، والتمدٌر:" 

اجمعوا الذٌن كفروا باهلل فً الدنٌا وعصوه وأزواجهم وأشٌاعهم على ما كانوا علٌه من الكفر 
 .(5)باهلل"

                                                           



ٖٗٓ 
 

 .(ٔ)تمول المبلبكة للزبانٌة: }احشروا الذٌن ظلموا وأزواجهم{" لال ابن عباس:" 
 [، أربعة أوجه:ٕٗوفً لوله تعالى: }َوأَْزَواَجُهْم{ ]الصافات : 

فً -، وابن عباس(ٕ)، لاله هذا لول عمر بن الخطاب رضً هللا عنهأمثالهم وأشباههمأحدها : 
 .(2)والنعمان بن بشٌر ،(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)-رواٌة

 .(1)أشباههم. من الكفار مع الكفار" لال لتادة:" 
 .(5)أمثالهم" ولال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)ضرباءهم" الخطاب:"لال عمر بن  
 .(ٔٔ)إخوانهم" وفً لظ آخر لعمر:" 
 .(ٕٔ)نظراءهم" وفً لفظ البن عباس، لال:" 
الزانً مع الزانً، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وصاحب السرلة  لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)مع صاحب السرله"
وروي عن عمر لال: ٌحشر صاحب الربا مع صاحب الربا وصاحب الزنا مع صاحب  

 .(ٗٔ)الزنا وصاحب الخمر مع صاحب الخمر"
 .(٘ٔ). لاله ابن عباسٌعنً: أتباعهم، ومن أشبههم من الظلمةالثانً : 

 :(1ٔ)ومنه لول الشاعر .(2ٔ)وأبو العالٌة، (ٙٔ)الثالث : الذٌن ظلموا وأشٌاعهم، لاله لتادة
 فكبا الثور فً وسٌل وروض  ... مونك النبت شامل األزواج

 .(5ٔ)الذٌن ظلموا وأشٌاعهم" لال أبو العالٌة:" 
 .(ٔ)وأشٌاعهم، الكفار مع الكفار" لال لتادة:" 
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 .(ٕ)لرناإهم من الشٌاطٌن الذٌن أضلوهم، لاله مماتلالرابع : 
أزواجهم فً األعمال، ولرأ }َوُكْنتُْم أَْزَواًجا ٌعنً: " -وهو لول ابن زٌد-الخامس : 

ٌَْمنَِة َما 2ثبََلثَةً) ٌَْمنَِة)(فَؤَْصَحاُب اْلَم [، ٓٔ-2(َوالسَّابِمُوَن السَّابِمُوَن{ ]الوالعة : 1أَْصَحاُب اْلَم
فالسابمون زوج وأصحاب المٌمنة زوج، وأصحاب الشمال زوج، لال: كل من كان من هذا 

َجْت{ ]التكوٌر :  [، لال: زوجت على األعمال، لكل 2حشره هللا معه. ولرأ: }َوإَِذا النُّفُوُس ُزّوِ
ء زوج، زوج هللا بعض هإالء بعضا، زوج أصحاب الٌمٌن أصحاب الٌمٌن، واحد من هإال

وأصحاب المشؤمة أصحاب المشؤمة، والسابمٌن السابمٌن، لال: فهذا لوله: }احشروا الذٌن ظلموا 
 .(ٖ)وأزواجهم{، لال: أزواج األعمال التً زوجهن هللا"

عن عمر بن الخطاب رضً هللا  السادس: نساإهم الموافمات على الكفر، رواه النعمان بن بشٌر
 .(٘)-فً رواٌة–، وابن عباس (ٗ)عنه

 .(ٙ)أن أزواجهم: المشركات" وحكً عن الحسن:" 
ِ{ ]الصافات : ٕٕلوله تعالى:}َوَما َكانُوا ٌَْعبُُدوَن )  وما كانوا  [، أي:"ٕٗ( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(2)ٌعبدون من األوثان واألصنام"
هإالء المشركٌن وآلهتهم التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا، احشروا لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)فوجهوهم إلى طرٌك الجحٌم"
 .(5)أي : من األصنام واألنداد ، تحشر معهم فً أماكنهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)عن لتادة: "}وما كانوا ٌعبدون من دون هللا{: األصنام" 
}ألم أعهد « ٌس»ٌعنً: إبلٌس وجنده، نزلت فً كفار لرٌش نظٌرها فى  ولال مماتل:" 

 .(ٔٔ)إلٌكم ... { اآلٌة }...أن ال تعبدوا الشٌطان{، ٌعنى: إبلٌس وحده "
فعرفوهم طرٌك [، أي:" ٕٗلوله تعالى:}فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحٌِم{ ]الصافات :  

 .(ٕٔ)"الجحٌم ووجهوهم إلٌها
أي : أرشدوهم إلى طرٌك جهنم ، وهذا كموله تعالى : } َونَْحُشُرُهْم ٌَْوَم  :"لال ابن كثٌر 

ا َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخبَْت ِزْدنَاُهْم َسِعًٌرا { ]اإلسر اء : اْلِمٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم ُعْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ
52"](ٖٔ). 

 .(ٔ)ٌمول: وجهوهم، ولٌل: إن الجحٌم الباب الرابع من أبواب النار" لال ابن عباس:" 
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 .(ٕ)سولوهم" ولال ابن عباس:" 
 .(ٖ)دلوهم إلى صراط الجحٌم لال: طرٌك النار" ولال ابن عباس:" 
من  -عز وجل -ٌعنى: ادعوهم إلى طرٌك }الجحٌم{، والجحٌم: ما عظم هللا لال مماتل:" 

 .(ٗ)النار"
وفً لفظ }اهدوهم{ تهكم وسخرٌة، فإذا لم ٌهتدوا فً الدنٌا إلى الصراط  الصابونً:"لال  

 .(٘)"المستمٌم، فلٌهتدوا الٌوم إلى صراط الجحٌم
احبسوهم عند الصراط  [، أي:"ٕٗلوله تعالى:}َولِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسبُولُوَن{ ]الصافات :  

عنهم فً الدنٌا، مساءلة إنكار علٌهم وتبكٌت عن أعمالهم وألوالهم التً صدرت  ألنهم سٌسؤلون
 .(ٙ)لهم"

ٌمول تعالى ذكره: احبسوا أٌها المبلبكة هإالء المشركٌن الذٌن ظلموا  لال الطبري:" 
 .(2)أنفسهم وأزواجهم، وما كانوا ٌعبدون من دون هللا من اآللهة }إنهم مسبولون{"

أي : لفوهم حتى ٌُسؤلوا عن أعمالهم وألوالهم التً صدرت عنهم فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)الدار الدنٌا"

 [، وجوه من التفسٌر:ٕٗوفً لوله تعالى:}إِنَُّهْم َمْسبُولُوَن{ ]الصافات :  
 .(5)، لاله ٌحٌى بن سبلم«ال إله إال هللا»أحدها : عن 

ً  للسإال عن أعمالهمالثانً :   .(ٓٔ)وعما دعوا إلٌه من بدعة ، رواه أنس مرفوعا
أٌما رجل دعا رجبل إلى شًء » عن أنس بن مالن لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

 .(ٔٔ)، ثم لرأ هذه اآلٌة: }َولِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسبُولُون{"«كان مولوفا الزما به، ال ٌؽادره، وال ٌفارله
 .(ٕٔ)جلسابهم، لاله عثمان بن زٌادةالثالث : عن 

عثمان بن زابدة :"كان ٌمال إن أول ما ٌسؤل، عنه العبد ٌوم المٌامة، عن  لال 
 .(ٖٔ)جلسابه"

 .(ٗٔ)الرابع : محاسبون، لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)احبسوهم إنهم محاسبون" لال ابن عباس:" 
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مسبولون عما كانوا ٌعبدون  معناه: ولفوا هإالء الذٌن ظلموا أنفسهم وأزواجهم إنهمالخامس : 
  .(ٔ)من دون هللا. حكاه الطبري

 .(ٕ). لاله ابن مسعودٌسؤلهم هل ٌعجبهم ورود النارالسادس : 
أبو الزعراء: "كنا عند عبد هللا، فذكر لصة، ثم لال: ٌتمثل هللا للخلك فٌلماهم، فلٌس لال  

ٌتبعه لال: فٌلمى الٌهود فٌمول: من أحد من الخلك كان ٌعبد من دون هللا شٌبا إال وهو مرفوع له 
تعبدون؟ فٌمولون: نعبد عزٌرا، لال: فٌمول: هل ٌسركم الماء؟ فٌمولون: نعم، فٌرٌهم جهنم وهً 
كهٌبة السراب، ثم لرأ: }َوَعَرْضنَا َجَهنََّم ٌَْوَمبٍِذ ِلْلَكافِِرٌَن َعْرًضا{، لال: ثم ٌلمى النصارى فٌمول: 

فٌمول: هل ٌسركم الماء؟ فٌمولون: نعم، فٌرٌهم جهنم، وهً كهٌبة من تعبدون؟ فٌمول: المسٌح، 
 .(ٖ)السراب، ثم كذلن لمن كان ٌعبد من دون هللا شٌبا، ثم لرأ عبد هللا: }َولِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسبُولُون{"

  
 المرآن

 [ٕ٘({ ]الصافات : ٕ٘}َما لَُكْم اَل تَنَاَصُروَن )
 التفسٌر: 

 لكم ال ٌنصر بعضكم بعًضا؟وٌمال لهم توبًٌخا: ما 
 .(ٗ)ٌمول: ما لكم أٌها المشركون باهلل ال ٌنصر بعضكم بعضا" لال الطبري:" 
 .(٘)لال ٌحٌى:" ٌمال لهم: }ما لكم ال تناصرون{ : ال ٌنصر بعضكم بعضا" 
 .(ٙ)أي : كما زعمتم أنكم جمٌع منتصر" لال ابن كثٌر:" 
}َهْل  تناصرون{، نظٌرها فً الشعراء:لال مماتل:" ٌمول الخازن: }ما لكم ال  

 .(2)[، ٌموله للكفار، ما لشركابكم الشٌاطٌن ال ٌمنعونكم من العذاب"5ٌَْٖنُصُرونَُكم{ ]الشعراء : 
عن لتادة، لوله "}ما لكم ال تناصرون{، ال وهللا ال ٌتناصرون، وال ٌدفع بعضهم عن 

 .(1)بعض"
 .(5)نار"ولال السدي: ال ٌمنع بعضكم بعضا من دخول ال

 
 المرآن

 [ٕٙ({ ]الصافات : ٕٙ}بَْل ُهُم اْلٌَْوَم ُمْستَْسِلُموَن )
 التفسٌر: 

 بل هم الٌوم منمادون ألمر هللا، ال ٌخالفونه وال ٌحٌدون عنه، ؼٌر منتصرٌن ألنفسهم.
ٌمول: بل هم الٌوم مستسلمون ألمر هللا فٌهم ولضابه، مولنون  لال الطبري:" 
  .(ٓٔ)بعذابه"

 .(ٔ)ٌحٌى:" استسلموا"لال  
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 .(ٕ)لال مماتل:"}مستسلمون{ للعذاب" 
 .(ٖ)أي : منمادون ألمر هللا ، ال ٌخالفونه وال ٌحٌدون عنه" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)عن لتادة، لوله "}بل هم الٌوم مستسلمون{، فً عذاب هللا"
 

 المرآن
 [4ٕ]الصافات : ({ 4ٕ}َوأَْلبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ٌَتََساَءلُوَن )

 التفسٌر: 
 وألبل بعض الكفار على بعض ٌتبلومون وٌتخاصمون.

 .(٘)لال الطبري:" لٌل: معنى ذلن: وألبل اإلنس على الجن، ٌتساءلون"
 .(ٙ)}ٌتساءلون{، ٌتكلمون" لال مماتل:" 
ٌذكر تعالى أن الكفار ٌتبلومون فً عرصات المٌامة ، كما ٌتخاصمون  لال ابن كثٌر:" 

عَفَاُء ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُْم ُمْؽنُوَن عَ  نَّا نَِصٌبًا فً َدَركات النار ، } فٌََمُوُل الضُّ
ٌَْن اْلِعبَاِد { ]ؼافر : ِمَن النَّاِر. لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا إِنَّا كُ  َ لَْد َحَكَم بَ [. ولال : 1ٗ،  2ٗلٌّ فٌَِها إِنَّ َّللاَّ

} َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن َمْولُوفُوَن ِعْنَد َربِِّهْم ٌَْرِجُع بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض اْلمَْوَل ٌَمُوُل الَِّذٌَن 
ْنتُْم لَُكنَّا ُمْإِمنٌَِن. لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا لَْوال أَ 

ْكبَُروا بَْل َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم ُمْجِرِمٌَن. َولَاَل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَ 
ٌِْل َوالنَّ  ا َرأَُوا اْلعََذاَمْكُر اللَّ وا النََّداَمةَ لَمَّ ِ َونَْجعََل لَهُ أَْنَداًدا َوأََسرُّ َب َهاِر إِْذ تَؤُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاّلِلَّ

 .(2)["ٖٖ - َٖٔوَجعَْلنَا األْؼبلَل فًِ أَْعنَاِق الَِّذٌَن َكفَُروا َهْل ٌُْجَزْوَن إاِل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن { ]سبؤ : 
 .(1)ادة، لوله: "}وألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون{، اإلنس على الجن"عن لت

 .(5)لال ابن عباس:" ذلن إذا بعثوا فً النفخة الثانٌة"
ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِذ َوال  لال النحاس:" فربما توهم الجاهل أن هذا من لول جّل وعّز: }فبَل أَْنساَب بَ

ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِذ ٌَٔٓٔتَساَءلُوَن{ ]المإمنون:  [ ولٌس منه فً شًء ألن لوله جّل وعّز: }فبَل أَْنساَب بَ
بالرحم التً بٌنً وبٌنن إّما  َوال ٌَتَساَءلُوَن{، إنما هو ال ٌتساءلون باألرحام فٌمول أحدهم: أسؤلن

ًّ أو وهبت لً حسنة، ألن لبله: }فبل أنساب بٌنهم{، أي: لٌس ٌنتفعون  نفعتنً أسمطت حمّا لن عل
إّن الرجل ٌوم المٌامة لٌسّر بؤن ٌصّح له على أبٌه أو »باألنساب التً بٌنهم كما جاء بالحدٌث 

رحم هللا امرأ كانت »، وفً حدٌث آخر (ٓٔ)«على ابنه حّك فٌؤخذه منه ألنها الحسنات والسٌبات
ألخٌه عنده مظلمة فً مال أو عرض فؤتاه فاستحلّه لبل أن ٌطلبه به فٌؤخذ من حسناته فإن لم 

هاهنا إنما هو أن ٌسؤل « ٌتساءلون»، و(ٔٔ)«تكن له حسنات زٌد علٌه من سٌبات المطالب
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ٌبٌّن ذلن أّن بعده: }إِنَُّكْم ُكْنتُْم بعضهم بعضا وٌوبّخه فً أنه أضلّه أو فتح له بابا من المعصٌة 
 .(ٔ)تَؤْتُونَنا َعِن اْلٌَِمٌِن{"

 
 المرآن

-6ٕ({ ]الصافات : 6ٕ( لَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنٌَِن )6ٕ}لَالُوا إِنَُّكْم ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اْلٌَِمٌِن )
ٕ6] 

 التفسٌر: 
نون علٌنا أمر الشرٌعة، لال األتباع للمتبوعٌن: إنكم كنتم  تؤتوننا من لِبَل الدٌن والحك، فتهّوِ

وتُنَفِّروننا عنها، وتزٌنون لنا الضبلل. ولال المتبوعون للتابعٌن: ما األمر كما تزعمون، بل 
 كانت للوبكم منكرة لئلٌمان، لابلة للكفر والعصٌان.

[، أي:" لال األتباع 1ْٕلٌَِمٌِن{ ]الصافات : لوله تعالى:}لَالُوا إِنَُّكْم ُكْنتُْم تَؤْتُونَنَا َعِن ا 
نون علٌنا أمر الشرٌعة، وتُنَفِّروننا عنها،  للمتبوعٌن: إنكم كنتم تؤتوننا من لِبَل الدٌن والحك، فتهّوِ

 .(ٕ)وتزٌنون لنا الضبلل"
لالت اإلنس للجن: إنكم أٌها الجن كنتم تؤتوننا من لبل الدٌن والحك  لال الطبري:" 

 .(ٖ)بؤلوى الوجوه، والٌمٌن: الموة والمدرة فً كبلم العرب"فتخدعوننا 
 .(ٗ)أي: عن األٌمان التً حلفوا بها أنهم صادلون" لال السمعانً:" 
على وجوه من  [،1ٕلوله تعالى:}تَؤْتُونَنَا َعِن اْلٌَِمٌِن{ ]الصافات : واختلؾ اهل العلم فً  
 التفسٌر:

، وبه (٘)علٌنا ، ألنا كنا أذالء وكنتم أعزاء، لاله ابن عباسأحدها : كنتم تمهروننا بالمدرة منكم 
ٌِْهْم َضْرباً «: الٌمٌن»، و(2)، والنحاس(ٙ)لال الفراء المدرة والمّوة. وكذلن لوله: }فَراَغ َعلَ

بِاْلٌَِمٌِن{، أي: بالمّوة والمدرة، ولال الشاعر 
(1): 

 ٌنإَِذا ما ؼاٌة ُرفِعت لمجٍد ... تلماها َعَرابةُ بالٌم
 . أي: بالمدرة والموة

 .(5)ٌمول: كنتم تؤتوننا من لبل الدٌن، أي: تؤتوننا تخدعوننا بؤلوى الوجوه" لال الفراء:" 
إنكم كنتم تؤتوننا من الجهة التً هً ألوى الجهات وهً جهة الدٌن  لال النحاس: أي:" 

[، 2ٙفتشككوننا فٌه، ولد لٌل هذا فً لوله جل وعز: }َوالسََّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِه{ ]الزمر : 
 .(ٔ)وهو معروؾ فً كبلم العرب. وهللا أعلم بما أراد"
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 .(ٕ)الثانً : ٌعنً: من لبل مٌامنكم. لاله ابن خصٌؾ
، وبه لال (ٗ)، ولتادة(ٖ)الثالث : من لبل الخٌر فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه، لاله الحسن

 .(٘)الزمخشري
 .(ٙ)كانوا ٌؤتونهم، عند كل خٌر لٌصدوهم، عنه" لال الحسن:" 
لالت اإلنس للجن: إنكم كنتم تؤتوننا عن الٌمٌن، لال: من لبل الخٌر،  ولال لتادة:" 

 .(2)فتنهوننا عنه، وتبطبوننا عنه"
لال بنو آدم للشٌاطٌن الذٌن كفروا: }إنكم كنتم تؤتوننا عن الٌمٌن{، لال:  ولال ابن زٌد:" 

 .(1)تحولون بٌننا وبٌن الخٌر، ورددتمونا عن اإلسبلم واإلٌمان، والعمل بالخٌر الذي أمر هللا به"
الٌمٌن لما كانت أشرؾ العضوٌن وأمتنهما وكانوا ٌتٌمنون بها، فبها  لال الزمخشري:" 

ون وٌناولون وٌتناولون، وٌزاولون أكثر األمور، وٌتشاءمون بالشمال، ولذلن ٌصافحون وٌماسح
، وتطٌروا بالبارح، وكان األعسر (5)سموها: الشإمى، كما سموا أختها الٌمنى، وتٌمنوا بالسانح

معٌبا عندهم، وعضدت الشرٌعة ذلن، فؤمرت بمباشرة أفاضل األمور بالٌمٌن، وأراذلها 
. وجعلت الٌمٌن لكاتب الحسنات، (ٓٔ) ملسو هيلع هللا ىلص ٌحب التٌامن فً كل شًءبالشمال. وكان رسول هللا

والشمال لكاتب السٌبات، ووعد المحسن أن ٌإتى كتابه بٌمٌنه، والمسًء أن ٌإتاه بشماله: 
استعٌرت لجهة الخٌر وجانبه، فمٌل: أتاه عن الٌمٌن، أى: من لبل الخٌر وناحٌته، فصّده عنه 

بعض التفاسٌر: من أتاه الشٌطان من جهة الٌمٌن: أتاه من لبل الدٌن فلبس  وأضله، وجاء فً
علٌه الحك. ومن أتاه من جهة الشمال: أتاه من لبل الشهوات. ومن أتاه من بٌن ٌدٌه: أتاه من لبل 
التكذٌب بالمٌامة وبالثواب والعماب. ومن أتاه من خلفه: خّوفه الفمر على نفسه وعلى من ٌخلؾ 

 .(ٔٔ)ٌصل رحما ولم ٌإد زكاة"بعده، فلم 
 .(ٕٔ). لاله ٌزٌد الرْشن«ال إله إال هللا»الرابع : من لبل 

 .(ٖٔ)الخامس: من حٌث نؤمنكم، لاله عكرمة
 .(ٗٔ)السادس : من لبل الدٌن أنه معكم، وهو معنى لول الكلبً
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على الٌمٌن،  من الجهة التً نحبّها وننماد إلٌها وتؽّرونا بذان. والعرب تتفاءل لما كانالسابع : 
 .(ٔ). حكاه النحاسوتسمٌه: السانح

 .(ٕ)-أٌضا-حكاه النحاس تؤتوننا مجًء من إذا حلؾ لنا صّدلناه:الثامن : 
التاسع : من لبل النصٌحة والٌمٌن ، والعرب تتٌمن بما جاء عن الٌمٌن وٌجعلونه من دالبل 

البل الشر وٌسمونه: البارح الخٌر وٌسمونه السانح، وتتطٌر بما جاء عن الشمال وٌجعلونه من د
ًّ بن عٌسى  .(ٖ)، وهو معنى لول عل

 .(٘)، والسدي(ٗ)العاشر : من لبل الحك أنه معكم، لاله مجاهد
 .(ٙ)تؤتوننا من لبل الحك تزٌنون لنا الباطل، وتصدوننا عن الحك" ولال السدي:" 
 .(2)الكفار تموله للشٌاطٌن" ولال مجاهد:" 
ٌعنون: من لبل الحك، نظٌرها فً الحالة }أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن{ ]الحالة :  لال مماتل:" 

 .(1)[: بالحك"٘ٗ
الحادي عشر : من لبل األموال ترؼبون فٌها أنها تنال بما تدعون إلٌه فتتبعون علٌه، وهو معنى 

 .(5)لول الحسن
[، أي:" ولال المتبوعون 5ٕلصافات : لوله تعالى:}لَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ]ا 

 .(ٓٔ)للتابعٌن: ما األمر كما تزعمون، بل كانت للوبكم منكرة لئلٌمان، لابلة للكفر والعصٌان"
لالت الجن لئلنس مجٌبة لهم: بل لم تكونوا بتوحٌد هللا ممرٌن، وكنتم  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)لؤلصنام عابدٌن"
تمول المادة من الجن ، واإلنس لؤلتباع : ما األمر كما تزعمون ؟ بل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)كانت للوبكم منكرة لئلٌمان ، لابلة للكفر والعصٌان"
 .(ٖٔ)أي: إنما الكفر من لبلكم" لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)أي: رإساء ٌمولون ذلن لؤلتباع" لال السمعانً:" 

 
 المرآن

ٌُْكْم ِمْن   [ٖٓ({ ]الصافات : ُٖٓسْلَطاٍن بَْل ُكْنتُْم لَْوًما َطاِؼٌَن )}َوَما َكاَن لَنَا َعلَ
 التفسٌر: 
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ة، فنصدكم بها عن اإلٌمان، بل كنتم  لوًما  -أٌها المشركون-وما كان لنا علٌكم من حجة أو لوَّ
 طاؼٌن متجاوزٌن للحك.

ٌُْكْم ِمْن ُسْلَطاٍن{ ]الصافات :   أي:" وما كان لنا علٌكم [، ٖٓلوله تعالى:}َوَما َكاَن لَنَا َعلَ
ة، فنصدكم بها عن اإلٌمان"  .(ٔ)من حجة أو لوَّ

ٌمول: لالوا: وما كان لنا علٌكم من حجة، فنصدكم بها عن اإلٌمان،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ونحول بٌنكم من أجلها وبٌن اتباع الحك"

 .(ٖ)أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إلٌه" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لوله: "}وما كان لنا علٌكم من سلطان{، لال: الحجة"عن السدي،  
 .(٘)من ملن، فنكرهكم على متابعتنا" لال مماتل:" 
 .(ٙ)لالت لهم الجن: }بل لم تكونوا مإمنٌن{، حتى بلػ :}لوما طاؼٌن{" لال لتادة:" 

 -المشركون أٌها-[، أي:" بل كنتم ٖٓلوله تعالى:}بَْل ُكْنتُْم لَْوًما َطاِؼٌَن{ ]الصافات : 
 .(2)لوًما طاؼٌن متجاوزٌن للحك"

ٌمول: لالوا لهم: بل كنتم أٌها المشركون لوما طاؼٌن على هللا، متعدٌن  لال الطبري:" 
 .(1)إلى ما لٌس لكم التعدي إلٌه من معصٌة هللا وخبلؾ أمره"

أي : بل كان فٌكم طؽٌان ومجاوزة للحك ، فلهذا استجبتم لنا وتركتم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)الحك الذي جاءتكم به األنبٌاء، وألاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به ، فخالفتموهم"

 .(ٓٔ)} بل كنتم لوما طاؼٌن{: عاصٌن" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)عن السدي، لوله:" }بل كنتم لوما طاؼٌن{، لال: كفار ضبلل" 
 .(ٕٔ)أي: متزاٌدٌن فً الكفر، وطؽى الماء إذا زاد" لال النحاس:" 

 [:ٖٓ-ٕٕفوابد اآلٌات:]
 بٌان صور لمولؾ من موالؾ المٌامة. -ٔ
 بٌان أن األشباه فً الكفر والفجور أو فً الفسك تحشر مع بعضها بعضا. -ٕ
 المتبوعٌن.عدم جدوى براءة العابدٌن من المعبودٌن واحتجاج التابعٌن على  -ٖ

 المرآن
ٌْنَا لَْوُل َربِّنَا إِنَّا لََذابِمُوَن )  [ٖٔ({ ]الصافات : ٖٔ}فََحكَّ َعلَ

 التفسٌر: 
 فلِزَمنا جمٌعًا وعٌد ربنا، إنا لذابمو العذاب، نحن وأنتم، بما لدمنا من ذنوبنا ومعاصٌنا فً الدنٌا.
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أي: حك علٌنا لدر ربنا ولضاإه، أنا وإٌاكم سنذوق العذاب، ونشترن فً  لال السعدي:" 
 .(ٔ)العماب"
ٌمول الكبراء للمستضعفٌن : حمت علٌنا كلمة هللا: إنا من األشمٌاء  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)الذابمٌن العذاب ٌوم المٌامة"
 .(ٖ)ٌعنً: نحن وأنتم ذابمون العذاب" لال ابن لتٌبة:" 
فحك علٌنا لول ربنا، فوجب علٌنا عذاب ربنا، إنا لذابمون العذاب  ٌمول:"لال الطبري:  

 .(ٗ)نحن وأنتم بما لدمنا من ذنوبنا ومعصٌتنا فً الدنٌا؛ فهذا خبر من هللا عن لٌل الجن واإلنس"
حمت علٌنا كلمة العذاب، }إنا لذابمون{، أي: إن الجماعة، المضل  لال الزجاج: أي:" 

 .(٘)والضال فً النار"
أي: فحّك علٌنا ما كتبه هللا جّل وعّز، وما أعلم به مبلبكته صلوات هللا  لال النحاس:" 

إّن هللا جّل وعّز كتب للنار أهبل وللجنّة أهبل ال ٌزاد فٌهم »علٌهم أجمعٌن. وهذا موافك للحدٌث: 
 .(2)"(ٙ)«وال ٌنمص منهم

 .(1)هذا لول الجن" عن لتادة: "}فحك علٌنا لول ربنا{، ..........اآلٌة. لال: 
 

 المرآن
ٌْنَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َؼاِوٌَن )  [ٕٖ({ ]الصافات : ٕٖ}فَأَْؼَو

 التفسٌر: 
فؤضللناكم عن سبٌل هللا واإلٌمان به، إنا كنا ضالٌن من لبلكم، فهلكنا؛ بسبب كفرنا، وأهلكناكم 

 معنا.
ٌْنَاُكْم{ ]الصافات :   فؤضللناكم عن سبٌل هللا واإلٌمان [، أي:" ٕٖلوله تعالى:}فَؤَْؼَو

 .(5)به"
 .(ٓٔ)ٌمول: فؤضللناكم عن سبٌل هللا واإلٌمان به" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي : دعوناكم إلى الضبللة" لال ابن كثٌر:" 
أي: دعوناكم إلى طرٌمتنا التً نحن علٌها، وهً الؽواٌة، فاستجبتم لنا،  لال السعدي:" 

 .(ٕٔ)فبل تلومونا ولوموا أنفسكم"
 .(ٖٔ)لال ٌحٌى:" تموله الشٌاطٌن للمشركٌن، أي: فؤضللناكم" 
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 .(ٔ)أي: كنا سببا لؽٌّكم" لال النحاس:" 
[، أي:" إنا كنا ضالٌن من لبلكم، فهلكنا؛ ٕٖلوله تعالى:}إِنَّا ُكنَّا َؼاِوٌَن{ ]الصافات :  

 .(ٕ)بسبب كفرنا، وأهلكناكم معنا"
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" ضالٌن" 
 .(ٗ)إنا كنا ضالٌن؛ وهذا أٌضا خبر من هللا عن لٌل الجن واإلنس" الطبري:ٌمول:"لال  
 .(٘)أي : دعوناكم إلى ما نحن فٌه ، فاستجبتم لنا" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

 [ٖٖ({ ]الصافات : ٖٖ}فَِإنَُّهْم ٌَْوَمبٍِذ فًِ اْلعََذاِب ُمْشتَِرُكوَن )
 التفسٌر: 

 مشتركون ٌوم المٌامة فً العذاب، كما اشتركوا فً الدنٌا فً معصٌة هللا.فإن األتباع والمتبوعٌن 
ٌمول: فإن اإلنس الذٌن كفروا باهلل وأزواجهم، وما كانوا ٌعبدون من دون لال الطبري:" 

هللا، والذٌن أؼووا اإلنس من الجن ٌوم المٌامة فً العذاب مشتركون جمٌعا فً النار، كما 
  .(ٙ)ٌة هللا"اشتركوا فً الدنٌا فً معص

 .(2)لال السمعانً:" ٌعنً: أنهم جمٌعا فً العذاب" 
 .(1)أي: الضاّل والمضّل" لال النحاس:" 
 .(5)أي : الجمٌع فً النار ، كل بحسبه" لال ابن كثٌر:" 

 . (ٓٔ)عن ابن زٌد: فً لوله }فإنهم ٌومبذ فً العذاب مشتركون{، لال: "هم والشٌاطٌن"
 .(ٔٔ)منهم هو وشٌطانه فً سلسلة واحدة"لال ٌحٌى:" ٌمرن كل واحد  
أي: ٌوم المٌامة }فًِ اْلعََذاِب ُمْشتَِرُكوَن{ وإن تفاوتت ممادٌر عذابهم  لال السعدي:" 

 .(ٕٔ)بحسب جرمهم، كما اشتركوا فً الدنٌا على الكفر، اشتركوا فً اآلخرة بجزابه"
أنهم ٌشتركون فً  ٌشتركون فً العذاب ولكن تتفاوت أنصباإهم، كما ولال المشٌري:" 

 .(ٖٔ)الزلة ولكن تختلؾ ممادٌر زالتهم"
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]الصافات : ٖٗ}إِنَّا َكَذِلَن نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِمٌَن )
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 التفسٌر: 
 إنا هكذا نفعل بالذٌن اختاروا معاصً هللا فً الدنٌا على طاعته، فنذٌمهم العذاب األلٌم.

بالذٌن اختاروا معاصً هللا فً الدنٌا على طاعته، لال الطبري:ٌمول:" إنا هكذا نفعل 
 .(ٔ)والكفر به على اإلٌمان، فنذٌمهم العذاب األلٌم، ونجمع بٌنهم وبٌن لرنابهم فً النار"

 .(ٕ)مثل ذلن الفعل، نفعل بالمشركٌن" لال البٌضاوي:"
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" }بالمجرمٌن{: بالمشركٌن" 
 .(ٗ)خاصة"لال الزجاج:" المجرمون: المشركون  
 .(٘): هو الشرن"-ها هنا-« الجرم»لال السمعانً:"  

 
 المرآن

ُ ٌَْستَْكبُِروَن )  [ٖ٘({ ]الصافات : ٖ٘}إِنَُّهْم َكانُوا إَِذا لٌَِل لَُهْم اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
 التفسٌر: 

وأُمروا بترن ما إن أولبن المشركٌن كانوا فً الدنٌا إذا لٌل لهم: ال إله إال هللا، ودعوا إلٌها، 
 ٌنافٌها، ٌستكبرون عنها وعلى من جاء بها.

لال الطبري: ٌمول:" وإن هإالء المشركٌن باهلل الذٌن وصؾ صفتهم فً هذه اآلٌات 
 .(ٙ)كانوا فً الدنٌا إذا لٌل لهم: لولوا }ال إله إال هللا{، ٌتعظمون عن لٌل ذلن وٌتكبرون"

ٌعنً: عن توحٌد هللا عز وجل، وأال ٌجعلوا  {، "إذا لٌل لهم ال إله إال هللالال الزجاج: } 
 .(2)األصنام آلهة"

ُ{، ٌستكبرون أن  لال ابن كثٌر:"  }إِنَُّهْم َكانُوا{ فً الدار الدنٌا } إَِذا لٌَِل لَُهْم ال إِلَهَ إاِل َّللاَّ
 .(1)ٌمولوها ، كما ٌمولها المإمنون"

 .(5)على من ٌدعوهم إلٌه" {" عن كلمة التوحٌد، أوٌستكبرونلال البٌضاوي: } 
 .(ٓٔ)لال السدي:" ٌعنً: المشركٌن خاصة"

احتجابهم بملوبهم أولعهم فً وهدة عذابهم ذلن ألنهم استكبروا عن  ولال المشٌري:" 
اإللرار بربوبٌته. ولو عرفوه الفتخروا بعبودٌته لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن اَل ٌَْستَْكبُِروَن 

ِ َواَل اْلَمبَلبَِكةُ [، ولال: }لَْن ٌَْستَْنِكَؾ اْلَمِسٌُح أَْن ٌَُكوَن عَ َٕٙٓعْن ِعبَاَدتِِه{ ]األعراؾ :  ْبًدا ّلِِلَّ
بُون{ ]النساء :   .(ٔٔ)[، فإن من عرؾ هللا فبل لذة له إال فً طاعته"2ٕٔاْلُممَرَّ
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عن لتادة، لوله: "}إنهم كانوا إذا لٌل لهم ال إله إال هللا ٌستكبرون{، لال: لال عمر بن 
 .(ٔ)وٌسمعون"الخطاب: احضروا موتاكم، ولمنوهم ال إله إال هللا، فإنهم ٌرون 

عن أبً ُهَرٌرة ، رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أمرت أن ألاتل الناس حتى  
ٌمولوا : ال إله إال هللا ، فمن لال : ال إله إال هللا فمد عصم منً ماله ونفسه إال بحمه ، وحسابه 

فمال : } إِنَُّهْم َكانُوا إَِذا لٌَِل لَُهْم ال إِلَهَ إاِل  -وذكر لوما استكبروا  -على هللا ، وأنزل هللا فً كتابه 
ُ ٌَْستَْكبُِروَن {" َّللاَّ

(ٕ). 
، لال أبو العبلء: "ٌإتى بالٌهود ٌوم المٌامة فٌمال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ فٌمولون : هللا  

كنتم تعبدون ؟ وُعَزًٌرا. فٌمال لهم : خذوا ذات الشمال ، ثم ٌإتى بالنصارى فٌمال لهم : ما 
فٌمولون : نعبد هللا والمسٌح. فٌمال لهم : خذوا ذات الشمال. ثم ٌإتى بالمشركٌن فٌمال لهم : "ال 
إله إال هللا" ، فٌستكبرون. ثم ٌمال لهم : "ال إله إال هللا" ، فٌستكبرون. ثم ٌمال لهم : "ال إله إال 

 -بو نضرة : فٌنطلمون أسرع من الطٌر لال أ -هللا" فٌستكبرون. فٌمال لهم : خذوا ذات الشمال 
لال أبو العبلء : ثم ٌإتى بالمسلمٌن فٌمال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ فٌمولون : كنا نعبد هللا. فٌمال 
لهم : هل تعرفونه إذا رأٌتموه ؟ فٌمولون : نعم. فٌمال لهم : فكٌؾ تعرفونه ولم تروه ؟ لالوا : 

 .(ٖ)لهم تبارن وتعالى ، وٌنجً هللا المإمنٌن"نعلم أنه ال ِعْدَل له. لال : فٌتعرؾ 
 

 المرآن
 [ٖٙ({ ]الصافات : ٖٙ}َوٌَمُولُوَن أَبِنَّا لَتَاِرُكو آِلَهتِنَا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن )

 التفسٌر: 
 وٌمولون: أنترن عبادة آلهتنا لمول رجل شاعر مجنون؟ ٌعنون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وٌمول هإالء المشركون من لرٌش، أنترن عبادة آلهتنا لشاعر مجنون  لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌمول: التباع شاعر مجنون، ٌعنون بذلن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ونمول: ال إله إال هللا"

لال ٌحٌى:" وٌمولون، ٌعنً: المشركٌن إذا دعاهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلٌمان، }أبنا لتاركو  
 .(٘)آلهتنا لشاعر مجنون{، ٌعنون: النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أي: ال نفعل"

أي : أنحن نترن عبادة آلهتنا وآلهة آبابنا عن لول هذا الشاعر المجنون ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌعنون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟!"

 .(2)ٌعنون: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص" لال لتادة:" 
اإلعراض عنه، وال مجرد تكذٌبه، حتى حكموا  -لبحهم هللا  -فلم ٌكفهم  السعدي:"لال  

علٌه بؤظلم األحكام، وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم ٌعلمون أنه ال ٌعرؾ الشعر والشعراء، وال 
 .(1)وصفه وصفهم، وأنه أعمل خلك هللا، وأعظمهم رأٌا"

 
 المرآن

                                                           



ٖٖ٘ 
 

 [4ٖ({ ]الصافات : 4َٖسِلٌَن )}بَْل َجاَء بِاْلَحّكِ َوَصدََّق اْلُمرْ 
 التفسٌر: 

كَذبوا، ما دمحم كما وصفوه به، بل جاء بالمرآن والتوحٌد، وصدَّق المرسلٌن فٌما أخبروا به عنه 
 من شرع هللا وتوحٌده.

{ ]الصافات :   لٌس األمَر كما ٌفترون بل جاءهم  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}بَْل َجاَء بِاْلَحّكِ
 .(ٔ)"دمحم بالتوحٌد واإِلسبلم الذي هو الحكُّ األبلج

هذا خبر من هللا مكذبا للمشركٌن الذٌن لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: شاعر مجنون،  لال الطبري:" 
، وهو كذبوا، ما دمحم كما وصفوه به من أنه شاعر مجنون، بل هو هلل نبً جاء بالحك من عنده

 .(ٕ)المرآن الذي أنزله علٌه"
ٌعنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جاء بالحك فً جمٌع شْرعة هللا له من اإلخبار  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)والطلب"
 .(ٗ)عن لتادة: "}بل جاء بالحك{، بالمرآن" 
 .(٘)أي: مجٌبه حك، وما جاء به من الشرع والكتاب حك" لال السعدي:" 
 .(ٙ)البٌضاوي:" رد علٌهم بؤن ما جاء به من التوحٌد حك لام به البرهان"لال  
[، أي:" وصدَّق المرسلٌن فٌما أخبروا 2ٖلوله تعالى:}َوَصدََّق اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات :  

 .(2)به عنه من شرع هللا وتوحٌده"
 .(1)وصدق المرسلٌن الذٌن كانوا من لبله" لال الطبري:" 
 .(5)أي: صدق من كان لبله من المرسلٌن"لال لتادة:"  
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي:أي:" ما جاء به من التوحٌد تطابك علٌه المرسلون" 
أي : صّدلهم فٌما أخبروه عنه من الصفات الحمٌدة ، والمناهج السدٌدة ،  لال ابن كثٌر:" 

ُسِل ِمْن لَْبِلَن {  وأخبر عن هللا فً شرعه ولدره وأمره كما أخبروا،} َما ٌُمَاُل لََن إاِل َما لَْد لٌَِل ِللرُّ
 .(ٔٔ)["ٖٗاآلٌة ]فصلت : 

ساله لم ٌكن الرسل أي: ومجٌبه صدق المرسلٌن، فلوال مجٌبه وإر لال السعدي:" 
صادلٌن، فهو آٌة ومعجزة لكل رسول لبله، ألنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ هللا علٌهم العهد 
والمٌثاق، لبن جاءهم، لٌإمنن به ولٌنصرنه، وأخذوا ذلن على أممهم، فلما جاء ظهر صدق 

، لكان ذلن الرسل الذٌن لبله، وتبٌن كذب من خالفهم،.فلو لدر عدم مجٌبه، وهم لد أخبروا به
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لادحا فً صدلهم. وصدق أٌضا المرسلٌن، بؤن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إلٌه، وآمن 
 .(ٔ)بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم"

 [:2ٖ-ٖٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان هبلن الضال ومن أضله والؽاوي ومن أؼواه. -ٔ
 تهم الباطلة ورد هللا تعالى علٌها.بٌان ما كان ٌوجهه المشركون لرسول هللا من ال -ٕ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-التعظٌم من شؤن ال إله إال هللا وأنها دعوة كل الرسل التً سبمت النبً  -ٖ
 تمرٌر التوحٌد والبعث والجزاء والنبوة الدمحمٌة. -ٗ

 المرآن
 [6ٖ({ ]الصافات : 6ٖ}إِنَُّكْم لََذابِمُو اْلعََذاِب اأْلَِلٌِم )

 التفسٌر: 
 بمولكم وكفركم وتكذٌبكم لذابمو العذاب األلٌم الموجع. -أٌها المشركون-إنكم 

ٌمول تعالى ذكره لهإالء المشركٌن من أهل مكة، المابلٌن لدمحم: شاعر  لال الطبري:" 
 .(ٕ)مجنون }إنكم{ أٌها المشركون }لذابمو العذاب{ الموجع فً اآلخرة"

 .(ٖ)أي: إنكم أٌها المجرمون لمعذبون أشد العذاب" لال الصابونً:" 
 .(ٗ)الموجع، ٌموله للمشركٌن، ٌعنً: عذاب جهنم"لال ٌحٌى:}اأْلَِلٌِم{: " 
 .(٘)خطاب متوجه إلى كفار لرٌش" لال عبدالماهر الجرجانً:" 
 .(ٙ)بالتكذٌب والرد لذلن كله" لال الماترٌدي:" 
}إِنَّا لََذابِمُوَن{ لوال صادرا منهم، ٌحتمل أن ٌكون  ولما كان لولهم السابك: لال السعدي:" 

صدلا أو ؼٌره، أخبر تعالى بالمول الفصل الذي ال ٌحتمل ؼٌر الصدق والٌمٌن، وهو الخبر 
 .(2)الصادر منه تعالى، فمال: }إِنَُّكْم لََذابِمُوا اْلعََذاِب األِلٌِم{ أي: المإلم الموجع"

لوله تعالى: }لذابمو العذاب{: الوجه الجر باإلضافة. ولرئ شاذا بالنصب؛  لال البؽوي:" 
 .(1)وهو سهو من لاربه؛ ألن اسم الفاعل تحذؾ منه النون، وٌنصب إذا كان فٌه األلؾ والبلم"

 
 المرآن

 [6ٖ({ ]الصافات : 6ٖ}َوَما تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )
 التفسٌر: 

 اآلخرة إال بما كنتم تعملونه فً الدنٌا من المعاصً.وما تجزون فً 
ٌمول: وما تثابون فً اآلخرة إذا ذلتم العذاب األلٌم فٌها }إال{ ثواب }ما  لال الطبري:" 

 .(5)كنتم تعملون{ فً الدنٌا، معاصً هللا"
 .(ٓٔ)أي: فً الدنٌا من الشرن والتكذٌب" لال الخازن:" 
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 .(ٔ)ببل زٌادة" لال النسفً:أي:" 
}َوَما تُْجَزْوَن{ فً إذالة العذاب األلٌم، }إاِل َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{، فلم نظلمكم،  لال السعدي:" 

 .(ٕ)وإنما عدلنا فٌكم؟"
 

 المرآن
ِ اْلُمْخلَِصٌَن ) ( فًِ ٕٗ( فََواِكهُ َوُهْم ُمْكَرُموَن )ٔٗ( أُولَبَِن لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم )ٓٗ}إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 [ٖٗ-ٓٗ({ ]الصافات : َٖٗجنَّاِت النَِّعٌِم )
 التفسٌر: 

إال عباد هللا تعالى الذٌن أخلصوا له فً عبادته، فؤخلصهم واختصهم برحمته؛ فإنهم ناجون من 
العذاب األلٌم. أولبن المخلصون لهم فً الجنة رزق معلوم ال ٌنمطع. ذلن الرزق فواكه متنوعة، 

 جنات النعٌم الدابم. وهم مكرمون بكرامة هللا لهم فً
ِ اْلُمْخلَِصٌَن{ ]الصافات :   [، أي:" إال عباد هللا تعالى الذٌن ٓٗلوله تعالى:}إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 .(ٖ)أخلصوا له فً عبادته، فؤخلصهم واختصهم برحمته؛ فإنهم ناجون من العذاب األلٌم"
لرحمته، وكتب لهم السعادة ٌمول: إال عباد هللا الذٌن أخلصهم ٌوم خلمهم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)فً أم الكتاب، فإنهم ال ٌذولون العذاب، ألنهم أهل طاعة هللا، وأهل اإلٌمان به"
استثنى المإمنٌن فمال: }إال عباد هللا المخلصٌن{ بالتوحٌد، ال ٌذولون  لال مماتل:" 
 .(٘)العذاب"
أي : لٌسوا ٌذولون العذاب األلٌم ، وال ٌنالشون فً الحساب ، بل  لال ابن كثٌر:" 

ٌتجاوز عن سٌباتهم ، إن كان لهم سٌبات ، وٌجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ 
 .(ٙ)إلى أضعاؾ كثٌرة ، إلى ما ٌشاء هللا تعالى من التضعٌؾ"

 .(2)"عن لتادة: "}إال عباد هللا المخلصٌن{، لال: هذه ثنٌة هللا 
 .(1)استثنى المإمنٌن، وهم من كل ألؾ واحد" لال ٌحٌى:" 
[، أي:" أولبن المخلصون لهم فً ٔٗلوله تعالى:}أُولَبَِن لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم{ ]الصافات :  

 .(5)الجنة رزق معلوم ال ٌنمطع"
 .(ٓٔ)الجنة" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)عن لتادة والسدس: "}أولبن لهم رزق معلوم{، فً الجنة" 
ٌمول: هإالء هم عباد هللا المخلصون لهم رزق معلوم؛ وذلن الرزق  لال الطبري:" 

 .(ٔ)المعلوم: هو الفواكه التً خلمها هللا لهم فً الجنة"
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 .(ٕ)حٌن ٌشتهونه ٌإتون به"«: المعلوم»ٌعنً بـ لال مماتل:" 
 .(ٖ)"}معلوم{ أي: ممدر، ورزلهم الممدر هو رزلهم بكرة وعشٌا لال السمعانً:" 
ٌجوز أن ٌراد رزق معلوم منعوت بخصابص خلك علٌها من طٌب طعم  لال النسفً: " 

ورابحة ولذة وحسن منظر ولٌل معلوم الولت كموله }َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةً َوَعِشًٌّا{ ]مرٌم : 
 .(ٗ)[ ،والنفس إلٌه أسكن"ٕٙ

 .(٘)الرزق فواكه متنوعة"[، أي:" ذلن ٕٗلوله تعالى:}فََواِكهُ{ ]الصافات :  
 .(ٙ)"الفواكه: جمع الفاكهة لال السمعانً:" 
وخصَّ الفواكه بالذكر ألن كل ما ٌُإكل فً الجنة إِنما هو على سبٌل  لال الصابونً:" 

 .(2)"التفكه والتلذذ
فسر الرزق المعلوم بالفواكه وهً كل ما ٌتلذذ به وال ٌتموت لحفظ  لال النسفً: " 

الصحة ٌعنً أن رزلهم كله فواكه ألنهم مستؽنون عن حفظ الصحة باأللوات ألن أجسادهم 
 .(1)محكمة مخلولة لؤلبد فما ٌؤكلونه للتلذذ"

 .(5)هللا لهم"[، أي:" وهم مكرمون بكرامة ٕٗلوله تعالى:}َوُهْم ُمْكَرُموَن{ ]الصافات :   
ٌمول: وهم مع الذي لهم من الرزق المعلوم فً الجنة، مكرمون بكرامة  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)هللا التً أكرمهم هللا بها"
 .(ٔٔ)"}وهم مكرمون{ أي: بإدخالهم الجنة لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)أي:"منعمون"لال النسفً:  
 .(ٖٔ)أي : ٌُْخدمون وٌرزلون وٌرفهون وٌنعمون " لال ابن كثٌر:" 

فً رٌاٍض وبساتٌن ٌتنعمون  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم{ ]الصافات : 
 .(ٗٔ)"فٌها

 .(٘ٔ)ٌعنً: فً بساتٌن النعٌم" لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)"ٌعنً: إنهم فً جنات النعٌم لال السمعانً:" 
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 المرآن

 [ٗٗ({ ]الصافات : ُٗٗمتَمَابِِلٌَن )}َعلَى ُسُرٍر 
 التفسٌر: 

 ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعًضا أنهم على سرر متمابلٌن فٌما بٌنهم.
 .(ٔ)ٌعنً: أن بعضهم ٌمابل بعضا، وال ٌنظر بعضهم فً لفا بعض" لال الطبري:" 
السرر مرمولة بالذهب وبمضبان اللإلإ الرطب، }متمابلٌن{: ال ٌنظر  لال ٌحٌى:" 

 .(ٕ)بعضهم إلى لفا بعض. ولال بعضهم: ذلن فً الزٌارة إذا تزاوروا"
 .(ٖ)لال مماتل:" فً الزٌارة" 
لال الزجاج: السرر: جمع سرٌر، مثل كثٌب وكثب. ومعنى }متمابلٌن{، ٌنظر بعضهم  

اء بعض، وصفوا مع نعمهم بحسن العشرة وتهذٌب األخبلق، إلى وجوه بعض والٌنظر فً ألف
 .(ٗ)وصفاء المودة"

 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}على سرر متمابلٌن{، لال: ال ٌرى بعضهم لفا بعض" 
عن زٌد بن أبً أوفى لال : "خرج علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتبل هذه اآلٌة } َعلَى ُسُرٍر  

 .(ٙ)بعضهم إلى بعض" ُمتَمَابِِلٌَن {، ٌنظر
[، لال: "عشرة أبو 2ٗعن أبً صلح فً لوله: }إِْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَمَابِِلٌن{ ]الحجر :  

بكر وعمر وعثمان وعلً وطلحة والزبٌر وعبد الرحمن بن عوؾ وسعد بن ملن وسعٌد بن زٌد 
 .(2)بن عمرو بن نفٌل وعبد هللا بن مسعود"

 
 المرآن

ٌِْهمْ  ٌَْضاَء لَذٍَّة ِللشَّاِربٌَِن )٘ٗبَِكأٍْس ِمْن َمِعٌٍن ) }ٌَُطاُؾ َعلَ ( اَل فٌَِها َؼْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ٙٗ( بَ
 [4ٗ-٘ٗ({ ]الصافات : 4ٌُْٗنَزفُوَن )
 التفسٌر: 

ٌدار علٌهم فً مجالسهم بكإوس خمر، من أنهار جارٌة، ال ٌخافون انمطاعها، بٌضاء فً لونها، 
 ها أذى للجسم وال للعمل.لذٌذة فً شربها، لٌس فٌ

ٌِْهْم بَِكؤٍْس ِمْن َمِعٌٍن{ ]الصافات :   [، أي:" ٌدار علٌهم فً ٘ٗلوله تعالى:}ٌَُطاُؾ َعلَ
 .(1)مجالسهم بكإوس خمر، من أنهار جارٌة"

ٌطوؾ الخدم علٌهم بكؤس من خمر جارٌة ظاهرة ألعٌنهم ؼٌر  لال الطبري:ٌمول:" 
ؼابرة، والكؤس عند العرب: كل إناء فٌه شراب، فإن لم ٌكن فٌه شراب لم ٌكن كؤسا، ولكنه 

 .(ٔ)ٌكون إناء"
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 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : بخمر من أنهار جارٌة ، ال ٌخافون انمطاعها وال فراؼها " 
 .(ٖ)الجاري الظاهر"«: معٌنال»هً الخمر، و لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)لال أبو عبٌدة:" الكؤس اإلناء بما فٌه والمعٌن الماء الطاهر الجاري" 
لال الزجاج:" }من معٌن{، أي: من خمر تجري كما ٌجري الماء على وجه األرض من  
 .(٘)العٌون"
عن لتادة: "}ٌطاؾ علٌهم بكؤس من معٌن{، لال: كؤس من خمر جارٌة، والمعٌن: هً  
 .(ٙ)الجارٌة"
 .(2)لوله: "}بكؤس من معٌن{، لال: الخمر"عن السدي،  
 .(1)المعٌن: الخمر" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)كل كؤس فً المرآن فهو خمر" لال الضحان:" 
 الكؤس: اإلناء إذا كانت فٌه خمر فهو كؤس، وٌمع الكؤس لكل إناء مع لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)شرابه، فإن كان فارؼا فلٌس بكؤس"
لال مالن ، عن زٌد بن أسلم : "خمر جارٌة بٌضاء ، أي : لونها مشرق حسن بهى ال  

( إلى ٖكخمر الدنٌا فً منظرها البشع الرديء ، من حمرة أو سواد أو أصفرار أو كدورة ، )
 .(ٔٔ)ؼٌر ذلن مما ٌنفر الطبع السلٌم"

ٌَْضاَء لَذَّةٍ ِللشَّاِربٌَِن{ ]الصافات :    بٌضاء فً لونها،  هذه الخمر [، أي:"ٙٗلوله تعالى:}بَ
 .(ٕٔ)لذٌذة فً شربها"

الكؤس، } لذة للشاربٌن{، ٌمول: هذه الخمر لذة ٌلتذها «: بٌضاء»"ٌعنً بالـ لال الطبري: 
 .(ٖٔ)شاربوها"
 .(ٗٔ)}بٌضاء{، ٌعنً: الخمر" لال ٌحٌى:" 
 .(٘ٔ)لال الزجاج:" }لذة للشاربٌن{، أي: ذات لذة" 
أي: طعمها طٌب كلونها ، وطٌب الطعم دلٌل على طٌب الرٌح ، بخبلؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)خمر الدنٌا فً جمٌع ذلن"

                                                                                                                                                                      



ٖ٘5 
 

 .(ٕ)«"صفراء»لال السدي: "فً لراءة عبد هللا:  
لٌس فٌها ما [، أي:" 2ٗلوله تعالى:}اَل فٌَِها َؼْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ٌُْنَزفُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٖ)"هم ٌسكرون بشربها كما تفعل خمر الدنٌا ٌؽتال عمولهم فٌفسدها، وال
 [، وجوه من التفسٌر:2ٗوفً لوله تعالى:}اَل فٌَِها َؼْوٌل{ ]الصافات :  

 .(ٗ)أحدها : أي: لٌس فٌها صداع ، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس
 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، ومجاهد(٘)-أٌضا–الثانً : لٌس فٌها وجع البطن ، لاله ابن عباس 

 .(1)الؽول: ما ٌوجع البطون، وشارب الخمر ههنا ٌشتكً بطنه" لال ابن زٌد:" 
 .(5)الثالث: لٌس فٌها أذى وال مكروه، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٓٔ)لال الماوردي:" وهذه الثبلثة متماربة الشتماق الؽول من الؽابلة
  .(ٔٔ)لٌس فٌها وجع بطن، وال صداع رأس. لاله لتادةالرابع : 
 .(ٕٔ)وجع بطن وال هم" :"-فً رواٌة-بن جبٌر ولال سعٌد 

، ومنه لول (٘ٔ)، والطبري(ٗٔ)، وأبو عبٌدة(ٖٔ)الخامس : أنها ال تؽتال عمولهم، لاله السدي
  :(ٙٔ)الشاعر

 وما زالت الكؤس تؽتالنا ... وتذهب باألول األول
ٌمول: ال تذهب هذه الخمر بعمول شاربٌها كما تذهب بها خمور أهل الدنٌا  لال الطبري:"

 .(2ٔ)إذا شربوها فؤكثروا منها"
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أي" ال تؽتال عمولهم فتذهب بها. ٌمال: الخمر ؼول للحلم، والحرب  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)البعد"«:الؽول»ؼول للنفوس. وؼالنً ؼوال. و

ؼول: إذهاب الشًء. ٌمال: الخمر ؼول للحلم، والحرب ؼول للنفوس.  لال السجستانً:" 
 .(ٕ)ولوله جل وعز: }ال فٌها ؼول{، أي: ال تؽتال عمولهم فتذهب بها"

 .(ٖ)ال تذهب بها عمولهم، وال ٌصٌبهم منها وجع. لاله الزجاجالسادس : أي: 
 .(ٗ)لٌس فٌها إثم ، لاله الكلبًالسابع : 

األلوال التً ذكرناها وجه، وذلن أن الؽول فً كبلم العرب:  لال الطبري:" ولكل هذه
هو ما ؼال اإلنسان فذهب به، فكل من ناله أمر ٌكرهه ضربوا له بذلن المثل، فمالوا: ؼالت فبلنا 
ؼول، فالذاهب العمل من شرب الشراب، والمشتكً البطن منه، والمصدع الرأس من ذلن، 

 ؼول.والذي ناله منه مكروه كلهم لد ؼالته 
فإذا كان ذلن كذلن، وكان هللا تعالى ذكره لد نفى عن شراب الجنة أن ٌكون فٌه ؼول، 
فالذي هو أولى بصفته أن ٌمال فٌه كما لال جل ثناإه: }ال فٌها ؼول{ فٌعم بنفً كل معانً الؽول 
عنه، وأعم ذلن أن ٌمال: ال أذى فٌها وال مكروه على شاربٌها فً جسم وال عمل، وال ؼٌر 

 .(٘)ذلن"
 [، وجوه من التفسٌر:2ٗوفً لوله تعالى:}َواَل ُهْم َعْنَها ٌُْنَزفُوَن{ ]الصافات :  
، (5)، والسدي(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)بالسكر، لاله ابن عباس ال تذهب عمولهمأحدها: 

 :(ٔٔ)، ومنه لول الشاعر(ٓٔ)ومماتل
 أبجرا لعمري لبن أنزفتم أو صحوتُم  ...  لببس الندامى كنتم آل

أي: ال تذهب خمرهم وتنمطع وال تذهب عمولهم. ٌمال: نزؾ الرجل؛ إذا  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ)ذهب عمله وإذا نفد شرابه"

 .(ٖٔ)تمول العرب: ال ٌمطع عنه وٌنزؾ سكرا" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗٔ)العرب تمول: شرب فبلن حتى نزؾ، إذا ذهب عمله من السكر" لال الفراء:" 
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 .(ٔ). لاله ابن عباسٌمٌبونال الثانً : 
فً الخمر أربع خصال. السكر، والصداع، المًء، والبول، فنزه هللا  لال ابن عباس:"

خمر الجنة عنها }ال فٌها ؼول{: ال تؽول عمولهم من السكر، }وال هم عنها ٌنزفون{: ال ٌمٌبون، 
 .(ٕ)عنها كما ٌما صاحب خمر الدنٌا، عنها، والمًء مستكره"

 . (ٖ)ٌبولون، حكاه الماوردي الثالث : ال
وفً الحدٌث: "إن أهل الجنة ٌؤكلون فٌها وٌشربون وال ٌتفلون وال ٌبولون وال ٌتؽوطون  

  .(ٗ)وال ٌمتخطون" لالوا: فما بال الطعام؟ لال: "جشاء ورشح كرشح المسن" "
 .(٘)ال مكروه فٌها وال أذى. لاله سعٌد بن جبٌرالرابع:معناه: 

، ومنه لول (ٙ)تفنى، مؤخوذ من: نزؾ الركٌة ، لاله أبو عمرو بن العبلءالخامس : أي: ال 
 :(2)الشاعر
ِ! لَْد أنزْفِت ِرٌِمً-اَل أَبَا لِن -َدِعٌنًِ  لَْن تُِطٌِمً ... لحاِن َّللاَّ

بكسر - «ٌنزفون»ولد ٌختلؾ هذا التفسٌر باختبلؾ المراءة، فمرأ حمزة والكسابً : 
، والفرق بٌنهما أن الفتح من: نزؾ فهو -بفتح الزاي- «ٌُنَزفون»، ولرأ البالون: -الزاي

 .(1) منزوؾ، إذا ذهب عمله بالسكر، والكسر من: أنزؾ فهو منزوؾ، إذا فنٌت خمره
لال الماوردي:" وإنما صرؾ هللا تعالى السكر عن أهل الجنة لببل ٌنمطع عنهم التذاذ 

 .(5)نعٌمهم"
اآلخرة عن اآلفات التً فً خمر الدنٌا ، من صداع الرأس لال ابن كثٌر:" فنزه هللا خمر  

 .(ٓٔ)وذهابها بالعمل جملة" -وهو الؽول  -ووجع البطن 
 المرآن

ٌٌْض َمْكنُوٌن )6ٗ}َوِعْنَدُهْم لَاِصَراُت الطَّْرِؾ ِعٌٌن )  [6ٗ({ ]الصافات : 6ٗ( َكأَنَُّهنَّ بَ
 التفسٌر: 

ٌْض وعندهم فً مجالسهم نساء عفٌفات، ال ٌنظرن  إلى ؼٌر أزواجهن حسان األعٌن، كؤنهن بَ
 مصون لم تمسه األٌدي.

[، أي:" وعندهم فً 1ٗلوله تعالى:}َوِعْنَدُهْم لَاِصَراُت الطَّْرِؾ ِعٌٌن{ ]الصافات :  
 .(ٔٔ)مجالسهم نساء عفٌفات، ال ٌنظرن إلى ؼٌر أزواجهن حسان األعٌن"
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ن ال ٌرون ؼٌرهم من العشك، حافظات النظر من الرجال ؼٌر أزواجه لال مماتل:" 
 .(ٔ)حسان األعٌن"

ٌعنً: األزواج، لصر طرفهن على أزواجهن ال ٌردن ؼٌرهم.}عٌن{ عظام  لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)العٌون"

لال الطبري: ٌمول:" وعند هإالء المخلصٌن من عباد هللا فً الجنة لاصرات الطرؾ، 
ؼٌرهم، وال ٌمددن أبصارهن إلى  وهن النساء اللواتً لصرن أطرافهن على بعولتهن، ال ٌردن

النجل العٌون عظامها، وهً جمع عٌناء، والعٌناء: المرأة الواسعة «: عٌن»ؼٌرهم، ٌعنً بالـ
 .(ٖ)العٌن عظٌمتها، وهً أحسن ما تكون من العٌون"

 .(ٗ)أي : عفٌفات ال ٌنظرن إلى ؼٌر أزواجهن، حسان األعٌن" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)لاصرات الطرؾ عٌن{، ٌمول: عن ؼٌر أزواجهن"عن ابن عباس: "}وعندهم 

عن مجاهد: "}وعندهم لاصرات الطرؾ عٌن{، لال: على أزواجهن؛ زاد الحارث فً 
 .(ٙ)حدٌثه: ال تبؽً ؼٌرهم"

 .(2)لصرن طرفهن على أزواجهن، فبل ٌردن ؼٌرهم" لال لتادة:"
 .(1)م"لصرن أبصارهن وللوبهن على أزواجهن، فبل ٌردن ؼٌره لال السدي:"

ال ٌنظرن إال إلى أزواجهن، لد لصرن أطرافهن على أزواجهن، لٌس  لال ابن زٌد:"
 .(5)كما ٌكون نساء أهل الدنٌا"

 ، وجهان من التفسٌر:«العٌن»وفً 
، (ٖٔ)، واألخفش(ٕٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)أحدهما : العظام األعٌن، لاله السدي

 .(٘ٔ)، وأبو عبٌدة(ٗٔ)ولطرب
 .(ٙٔ)زٌد:" العٌناء: العظٌمة العٌن"لال ابن 

 .(2ٔ)لال ٌحٌى:"بلؽنً عن عبد هللا بن عمرو لال: شفر عٌنها أطول من جناح النسر" 
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وروي عن أم سلمة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنها لالت: للت: "ٌا رسول هللا أخبرنً عن لول هللا:  
 .(ٔ)«"بمنزلة جناح النسرالعٌن: الضخام العٌون؛ شفر الحوراء »}حور عٌن{، لال:

 .(ٖ)، وابن كثٌر(ٕ)الثانً : الحسان العٌون، لاله مماتل
أي : حسان األعٌن، ولٌل : ضخام األعٌن. هو ٌرجع إلى األول ، وهً  لال ابن كثٌر:" 

النجبلء العٌناء ، فوصؾ عٌونهن بالحسن والعفة ، كمول زلٌخا فً ٌوسؾ حٌن جملته وأخرجته 
على تلن النسوة ، فؤعظمنه وأكبرنه ، وظنن أنه ملن من المبلبكة لحسنه وبهاء منظره ، لالت : 

[، أي : هو مع هذا ْٕٖمتُنَّنًِ فٌِِه َولَمَْد َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم { ]ٌوسؾ : } فََذِلُكنَّ الَِّذي لُ 
الجمال عفٌؾ تمً نمً ، فؤرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن، وهكذا الحور العٌن } 

ٌَْراٌت ِحَساٌن { ]الرحمن :   .(ٗ)الطَّْرِؾ ِعٌٌن {" [ ، ولهذا لال : } َوِعْنَدُهْم لَاِصَراتُ 2َٓخ
 .(٘)كبار األعٌن حسانها. الواحدة: عٌناء"«: عٌن»لال الزجاج:"  
ٌٌْض َمْكنُوٌن{ ]الصافات :   ٌْض مصون لم تمسه 5ٗلوله تعالى:}َكؤَنَُّهنَّ بَ [، أي:" كؤنهن بَ
 .(ٙ)األٌدي"
 .(2)وصفهن بترافة األبدان بؤحسن األلوان " لال ابن كثٌر:" 
ٌٌْض َمْكنُوٌن{ ]الصافات : لوله تعوفً    [، وجهان من التفسٌر:5ٗالى:}َكؤَنَُّهنَّ بَ

 .(1)، لاله ابن عباسوبه شبهن فً بٌاضه وصفابهأحدهما : ٌعنً: اللإلإ، 
أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا »عن أنس رضً هللا، عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفٌعهم إذا حبسوا. لواء الحمد ٌومبذ بٌدي، وأنا خطٌبهم إذا وفدوا، 
أو:  -أكرم ولد آدم على ربً عز وجل وال فخر، ٌطوؾ علً ألؾ خادم كؤنهن البٌض المكنون

 .(5)«اللإلإ المكنون
 : المصون.«المكنون»الثانً : ٌعنً: البٌض المعروؾ فً لشره، و

 .(ٓٔ)}كؤنهن بٌض مكنون{، لال: البٌض فً عشه" عن السدي:" 
 .(ٔٔ)شبهن ببٌاض البٌض الذي الصفرة فً جوفه" لال مماتل:" 

 أربعة أوجه : ،«البٌض المكنون»وفً تشبٌههم بـ
ً ببٌض النعام ٌُكّن بالرٌش من الؽبار والرٌح فهو أبٌض إلى الصفرة ، لاله  أحدها : تشبٌها

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)الحسن
 .(ٔ)الحسن وزٌد بن اسلم:"}كؤنهن بٌض مكنون{، لال: محصون، لم تمرته األٌدي"عن  
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البٌض الذي ٌكنه الرٌش، مثل بٌض النعام الذي لد أكنه الرٌش من  لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)الرٌح، فهو أبٌض إلى الصفرة فكؤنه ٌبرق، فذلن المكنون"

 :(ٖ)العرب تشبه النساء ببٌض النعام. لال امرإ المٌس لال ابن لتٌبة:" 
 كبِْكِر الُممَاناِت البٌَاُض بُِصْفرةٍ ... َؼَذاها نِمٌُر الماِء ؼٌَر ُمَحلَِّل 

 .(ٗ)المصون. ٌمال. كننت الشًء؛ إذا صنته؛ وأكننته: أخفٌته"«: المكنون»و
، المشر، وذلن أن ذلن لم ٌمسه شًءشبهن ببطن البٌض فً البٌاض، وهو الذي داخل الثانً : 

 .(ٙ)، ولتادة(٘)لاله سعٌد بن جبٌر
 .(2)كؤنهن بطن البٌض" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)لم تمر به األٌدي ولم تمسه، ٌشبهن بٌاضه" لال لتادة:" 

 .(5)، لاله السديلبل أن تمسه األٌديالثالث : تشبٌهاً ببٌاض البٌض حٌن ٌنزع لشرة 
 .(ٓٔ)الذي ٌكون بٌن المشرة العلٌا ولباب البٌض، لاله عطاء الخراسانً بالسخاءالرابع : تشبٌهاً 

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي لول من لال: شبهن فً بٌاضهن،  لال الطبري:" 
وأنهن لم ٌمسهن لبل أزواجهن إنس وال جان ببٌاض البٌض الذي هو داخل المشر، وذلن هو 

بسة المح لبل أن تمسه ٌد أو شًء ؼٌرها، وذلن ال شن هو المكنون؛ فؤما المشرة الجلدة المل
العلٌا فإن الطابر ٌمسها، واألٌدي تباشرها، والعش ٌلماها، والعرب تمول لكل مصون مكنون ما 
كان ذلن الشًء لإلإا كان أو بٌضا أو متاعا، وتمول لكل شًء أضمرته الصدور: أكنته، فهو 

 .(ٔٔ)مكن"
أبو عبٌدة:" كل لإلإ أو بٌض أو متاع صنته، فهو مكنون، وكل شىء أضمرته فى لال  

 :(ٕٔ)نفسن فمد أكننته. لال أبو دهبل
  .(ٖٔ)وهى زهراء مثل لإلإة الؽّو ... اص مٌزت من جوهر مكنون"
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عن أم سلمة "للت: ٌا رسول هللا أخبرنً عن لوله: }كؤنهن بٌض مكنون{، لال:"رلتهن  
 .(ٔ)رأٌتها فً داخل البٌضة التً تلً المشر وهً الؽرلا"كرلة الجلدة التً 

 [:5ٗ-1ٖفوابد اآلٌات:]
بٌان عدالة الحك تبارن وتعالى فً أنه ٌجزي السٌبة بمثلها وال ٌإاخذ أحداً بؽٌر كسبه فً  -ٔ

 الحٌاة الدنٌا.
 .بٌان فضل هللا تعالى إذ ٌجزي المإمنٌن الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعمابة -ٕ
 تمرٌر البعث وبٌان بعض ما ٌجري فٌه من لول وعمل. -ٖ
 وصؾ نعٌم أهل الجنة طعاما وشراباً وجلوسا واستمتاعا. -ٗ

 المرآن
({ ]الصافات ٔ٘( لَاَل لَابٌِل ِمْنُهْم إِنًِّ َكاَن ِلً لَِرٌٌن )ٓ٘}فَأَْلبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ٌَتََساَءلُوَن )

 :٘ٓ-٘ٔ] 
 التفسٌر: 

بعضهم على بعض ٌتساءلون عن أحوالهم فً الدنٌا وما كانوا ٌعانون فٌها، وما أنعم هللا به  فؤلبل
علٌهم فً الجنة، وهذا من تمام األنس. لال لابل من أهل الجنة: لمد كان لً فً الدنٌا صاحب 

 مبلزم لً.
[، أي:" فؤلبل بعضهم ٓ٘لوله تعالى:}فَؤَْلبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ٌَتََساَءلُوَن{ ]الصافات :  

على بعض ٌتساءلون عن أحوالهم فً الدنٌا وما كانوا ٌعانون فٌها، وما أنعم هللا به علٌهم فً 
 .(ٕ)الجنة"

فؤلبل بعض أهل الجنة على بعض ٌتساءلون، ٌمول: ٌسؤل بعضهم  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖ)بعضا"

 .(ٗ)ٌعنً: أهل الجنة" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)أي: أهل الجنة حٌن ٌتكلمون، ٌكلم بعضهم بعضا" لال مماتل:" 
 .(ٙ)عن لتادة وابن زٌد: "}فؤلبل بعضهم على بعض ٌتساءلون{، أهل الجنة" 
ٌخبر تعالى عن أهل الجنة أنه ألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون ، أي :  لال ابن كثٌر:" 

؟ وذلن من حدٌثهم على شرابهم، عن أحوالهم ، وكٌؾ كانوا فً الدنٌا ، وماذا كانوا ٌعانون فٌها 
واجتماعهم فً تنادمهم وعشرتهم فً مجالسهم ، وهم جلوس على السرر ، والخدم بٌن أٌدٌهم ، 
ٌسعون وٌجٌبون بكل خٌر عظٌم ، من مآكل ومشارب ومبلبس ، وؼٌر ذلن مما ال عٌن رأت ، 

 .(2)وال أذن سمعت ، وال خطر على للب بشر"
لوله: }فَؤَْلبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ٌَتََساَءلُوَن{ وحذؾ المعمول، والممام ممام  لال السعدي:" 

لذة وسرور، فدل ذلن على أنهم ٌتساءلون بكل ما ٌلتذون بالتحدث به، والمسابل التً ولع فٌها 
ذات النزاع واإلشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساإل عن العلم، والبحث عنه، فوق الل
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الجارٌة فً أحادٌث الدنٌا، فلهم من هذا النوع النصٌب الوافر، وٌحصل لهم من انكشاؾ الحمابك 
 .(ٔ)العلمٌة فً الجنة ما ال ٌمكن التعبٌر عنه"

[، أي:" لال لابل من أهل ٔ٘لوله تعالى:}لَاَل لَابٌِل ِمْنُهْم إِنًِّ َكاَن ِلً لَِرٌٌن{ ]الصافات :  
 .(ٕ)الدنٌا صاحب مبلزم لً"الجنة: لمد كان لً فً 

لال لابل من أهل الجنة إذ ألبل بعضهم على بعض ٌتساءلون: }إنً  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)كان لً لرٌن{"

 ، على ألوال:واختلؾ أهل التفسٌر فً المرٌن الذي ذكر فً هذا الموضع 
 .(ٗ)أحدها : أنه الشٌطان كان ٌؽوٌه فبل ٌطٌعه ، لاله مجاهد

 .(٘)شرٌن له كان ٌدعوه إلى الكفر فبل ٌجٌبه، لاله ابن عباسالثانً : 
هو الرجل المشرن ٌكون له الصاحب فً الدنٌا من أهل اإلٌمان، فٌمول  لال ابن عباس:" 

له المشرن: إنن لتصدق بؤنن مبعوث من بعد الموت أبذا كنا ترابا؟ فلما أن صاروا إلى اآلخرة 
وأدخل المإمن الجنة، وأدخل المشرن النار، فاطلع المإمن، فرأى صاحبه فً سواء الجحٌم: 

 .(ٙ)"}لال تاهلل إن كدت لتردٌن{
 .(2)صاحب فً الدنٌا" ولال ٌحٌى:" 
وال تنافً بٌن كبلم مجاهد ، وابن عباس ؛ فإن الشٌطان ٌكون من الجن  لال ابن كثٌر:" 

فٌوسوس فً النفس ، وٌكون من اإلنس فٌمول كبلما تسمعه األذنان ، وكبلهما متعادٌان، لال هللا 
[ وكل منهما ٌوسوس ٕٔٔاْلمَْوِل ُؼُروًرا { ]األنعام :  تعالى : } ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرؾَ 
( ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس ٖ( إِلَِه النَّاِس )ٕ( َمِلِن النَّاِس )ٔ، كما لال تعالى : }لُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس )

 .(1)["ٙ - ٔ({ ]الناس : ٙ) ( ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ٘( الَِّذي ٌَُوْسِوُس فًِ ُصُدوِر النَّاِس )ٗاْلَخنَّاِس )
خصٌؾ، عن فرات بن ثعلبة البهرانً فً لوله :"}إنً كان لً لرٌن{، لال: إن الثالث: ما رواه 

رجلٌن كانا شرٌكٌن، فاجتمع لهما ثمانٌة آالؾ دٌنار، وكان أحدهما له حرفة، واآلخر لٌس له 
مفارلن ومماسمن، فماسمه حرفة، فمال الذي له حرفة لآلخر: لٌس لن حرفة، ما أرانً إال 

وفارله؛ ثم إن الرجل اشترى دارا بؤلؾ دٌنار كانت لملن لد مات فدعا صاحبه فؤراه، فمال: 
كٌؾ ترى هذه الدار ابتعتها بؤلؾ دٌنار؟ لال: ما أحسنها؛ فلما خرج لال: اللهم إن صاحبً هذا 

صدق بؤلؾ دٌنار؛ ثم مكث ما لد ابتاع هذه الدار بؤلؾ دٌنار، وإنً أسؤلن دارا من دور الجنة، فت
شاء هللا أن ٌمكث، ثم إنه تزوج امرأة بؤلؾ دٌنار، فدعاه وصنع له طعاما؛ فلما أتاه لال: إنً 
تزوجت هذه المرأة بؤلؾ دٌنار؛ لال: ما أحسن هذا؛ فلما انصرؾ لال: ٌا رب إن صاحبً تزوج 

لؾ دٌنار؛ ثم إنه مكث ما شاء امرأة بؤلؾ دٌنار، وإنً أسؤلن امرأة من الحور العٌن، فتصدق بؤ
هللا أن ٌمكث، ثم اشترى بستانٌن بؤلفً دٌنار، ثم دعاه فؤراه، فمال: إنً ابتعت هذٌن البستانٌن، 
فمال: ما أحسن هذا؛ فلما خرج لال: ٌا رب إن صاحبً لد اشترى بساتٌن بؤلفً دٌنار، وأنا 

أتاهما فتوفاهما؛ ثم انطلك بهذا أسؤلن بستانٌن من الجنة، فتصدق بؤلفً دٌنار؛ ثم إن الملن 
المتصدق فؤدخله دارا تعجبه، فإذا امرأة تطلع ٌضًء ما تحتها من حسنها، ثم أدخله بستانٌن، 
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وشٌبا هللا به علٌم، فمال عند ذلن: ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا. لال: فإنه ذان، ولن 
صاحب ٌمول: }أبنن لمن المصدلٌن{، لٌل له: هذا المنزل والبستانان والمرأة. لال: فإنه كان لً 

فإنه فً الجحٌم، لال: فهل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فً سواء الجحٌم، فمال عند ذلن: }تاهلل إن 
 .(ٔ)كدت لتردٌن ولوال نعمة ربً لكنت من المحضرٌن{. ... اآلٌات"

إنن لمن »لرأ:وهذا التؤوٌل الذي تؤوله فرات بن ثعلبة ٌموي لراءة من  لال الطبري:" 
، بتشدٌد الصاد بمعنى: لمن المتصدلٌن، ألنه ٌذكر أن هللا تعالى ذكره إنما أعطاه ما «المصدلٌن

 .(ٕ)أعطاه على الصدلة ال على التصدٌك"
حفص: "سؤلت إسماعٌل السدي عن هذه اآلٌة: }لال لابل منهم إنً كان لً لرٌن. ولال  

ٌمول أإنن لمن المصدلٌن{، لال: فمال لً: ما ذكرن هذا؟ للت: لرأته آنفا فؤحببت أن أسؤلن، 
عنه؟ فمال: أما فاحفظ، كان شرٌكان فً بنً إسرابٌل، أحدهما مإمن واآلخر كافر، فافترلا على 

، كل واحد منهما ثبلثة آالؾ دٌنار، فمكثا ما شاء هللا أن ٌمكثا، ثم التمٌا فمال ستة آالؾ دٌنار
الكافر للمإمن: ما صنعت فً مالن؟ أضربت به شٌبا؟ أتجرت به فً شًء؟ فمال له المإمن: ال، 
فما صنعت أنت؟ فمال: اشترٌت به أرضا ونخبل وثمارا وأنهارا. لال: فمال له المإمن: أو فعلت؟ 

م. لال: فرجع المإمن حتى إذا كان اللٌل صلى ما شاء هللا أن ٌصلً، فلما انصرؾ أخذ فمال: نع
ألؾ دٌنار فوضعها بٌن ٌدٌه، ثم لال: اللهم إن فبلنا ٌعنً شرٌكه الكافر اشترى أرضا ونخبل 
وثمارا وأنهارا بؤلؾ دٌنار، ثم ٌموت ؼدا وٌتركها، اللهم إنً اشترٌت منن بهذه األلؾ دٌنار 

خبل وثمارا فً الجنة لال: ثم أصبح فمسمها فً المساكٌن. لال: ثم مكثا ما شاء هللا أن أرضا ون
ٌمكثا ثم التمٌا فمال الكافر للمإمن: ما صنعت فً مالن، أضربت به فً شًء؟ أتجرت به فً 
شًء؟ لال: ال، فما صنعت أنت. لال: كانت ضٌعتً لد اشتد علً مإنتها، فاشترٌت رلٌما بؤلؾ 

مون بً فٌها، وٌعملون لً فٌها فمال له المإمن: أو فعلت؟ لال: نعم. لال: فرجع دٌنار، ٌمو
المإمن حتى إذا كان اللٌل صلى ما شاء هللا أن ٌصلً، فلما انصرؾ أخذ ألؾ دٌنار فوضعها 
بٌن ٌدٌه، ثم لال: اللهم إن فبلنا ٌعنً شرٌكه الكافر اشترى رلٌما من رلٌك الدنٌا بؤلؾ دٌنار، 

ٌتركهم أو ٌموتون فٌتركونه، اللهم وإنً أشتري منن بهذه األلؾ الدٌنار رلٌما فً ٌموت ؼدا و
الجنة ثم أصبح فمسمها فً المساكٌن. لال: ثم مكثا ما شاء هللا أن ٌمكثا، ثم التمٌا فمال الكافر 
للمإمن: ما صنعت فً مالن؟ أضربت به فً شًء؟ اتجرت به فً شًء؟ لال: ال، فما صنعت 

ري كله لد تم إال شٌبا واحدا، فبلنة لد مات، عنها زوجها فؤصدلتها ألؾ دٌنار أنت؟ لال: أم
فجاءتنً بها ومثلها معها. فمال له المإمن: أو فعلت؟ لال: نعم: فرجع المإمن حتى إذا كان اللٌل 
صلى ما شاء هللا أن ٌصلً فلما انصرؾ أخذ األلؾ دٌنار البالٌة، فوضعها بٌن ٌدٌه، ولال: 

تزوج زوجة من أزواج الدنٌا فٌموت ؼدا فٌتركها، أو  -فبلنا ٌعنً شرٌكه الكافراللهم إن »
تموت فتتركه، اللهم وإنً أخطب إلٌن بهذه األلؾ الدٌنار حوراء عٌناء فً الجنة، ثم أصبح 
فمسمها بٌن المساكٌن. لال: فبمً المإمن لٌس، عنده شًء. لال: فلبس لمٌصا من لطن وكساء 

فجعله على رلبته، ٌعمل الشًء وٌحفر الشًء بموته. لال: فجاءه رجل من صوؾ ثم أخذ مرا 
فمال: ٌا عبد هللا أتإاجرنً نفسن مشاهرة شهرا بشهر تموم على دواب لً تعلفها وتكنس 
سرلٌنها؟ لال: نعم: لال فواجره نفسه مشاهرة شهر بشهر، ٌموم على دوابه لال: فكان صاحب 

، فإذا رأى منها دابة ضامرة، أخذ برأسه فوجؤ، عنمه، ثم الدواب ٌؽدو كل ٌوم ٌنظر إلى دوابه
ٌمول له: سرلت شعٌر هذه البارحة؟ فلما رأى المإمن هذه الشدة لال: التٌن شرٌكً الكافر 
فؤلعملن فً أرضه فٌطعمنً هذه الكسرة ٌوما، وٌكسونً هذٌن الثوبٌن إذا بلٌا لال: فانطلك 

لصر مشٌد فً السماء، وإذا حوله البوابون فمال لهم:  ٌرٌده فلما انتهى إلى بابه وهو ممس فإذا
استؤذنوا لً صاحب هذا المصر، فإنكم إذا فعلتم سره ذلن. فمالوا له: انطلك إن كنت صادلا فنم 
فً ناحٌة، إذا أصبحت فتعرض له، لال: فانطلك المإمن، فؤلمى نصؾ كسابه تحته، ونصفه 
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، فخرج شرٌكه الكافر وهو راكب، فلما رآه فوله، ثم نام فلما أصبح أتى شرٌكه فتعرض له
عرفه فولؾ علٌه وسلم علٌه وصافحه، ثم لال: ألم تؤخذ من المال مثل ما أخذت؟ لال: بلى وهذه 
حالً وهذه حالن؟ لال: أخرنً ما صنعت فً مالن؟ لال: ال تسؤلنً، عنه. لال: فما جاء بن؟ 

ا بٌوم، وتكسونً هذٌن الثوبٌن إذا لال: جبت أعمل فً أرضن هذه، فتطعمنً هذه الكسرة ٌوم
بلٌا. لال: ال، ولكن أصنع بن ما هو خٌر من هذا، ولكن ال ترى منً خٌرا حتى تخبرنً ما 
صنعت فً مالن؟ لال: ألرضته لال: من؟ لال: الملا الوفً. لال: من؟ لال: هللا ربً. لال وهو 

ا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا مصافحه، فانتزع ٌده من ٌده، ثم لال: أإنن لمن المصدلٌن. أإذ
لمدٌنون، لال السدي: محاسبون لال: فانطلك الكافر وتركه. لال: فلما رآه المإمن لٌس ٌلوي 
علٌه رجع وتركه، ٌعٌش المإمن فً شدة من الزمان، وٌعٌش الكافر فً رخاء من الزمان، لال: 

رض ونخل وثمار وأنهار، فٌمول: فإذا كان ٌوم المٌامة وأدخل هللا المإمن الجنة ٌمر فإذا هو بؤ
لمن هذا؟ فٌمال: هذا لن: فٌمول: ٌا سبحان هللا. أو بلػ من فضل عملً أن أثاب بمثل هذا؟! لال: 
ثم ٌمر فإذا هو برلٌك ال تحصى عدتهم، فٌمول: لمن هذا؟ فٌمال: هإالء لن. فٌمول: ٌا سبحان 

مر فإذا هو بمبة من ٌالوتة حمراء هللا، أو بلػ من فضل عملً أن أثاب بمثل هذا؟! لال: ثم ٌ
مجوفة، فٌها حوراء عٌناء، فٌمول: لمن هذه؟ فٌمال: هذه لن. فٌمول: ٌا سبحان هللا! أو بلػ من 

} إِنًِّ َكاَن ِلً لَِرٌٌن. فضل عملً أن أثاب بمثل هذا؟! لال: ثم ٌذكر المإمن شرٌكه الكافر فٌمول: 
لٌِنَ  ، لال: فالجنة عالٌة، والنار . أَبَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَبِنَّا لََمِدٌنُوَن{ٌَمُوُل أَبِنََّن لَِمَن اْلُمَصّدِ

هاوٌة، لال: فٌرٌه هللا شرٌكه فً وسط الجحٌم، من بٌن أهل النار، فإذا رآه المإمن عرفه، 
ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِدٌِن. َولَْوال نِْعَمةُ َربًِّ لَُكنْ فٌمول:  ُت ِمَن اْلُمْحَضِرٌَن. أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن. إاِل } تَاّلِلَّ

، بمثل ما لُوَن{َمْوتَتَنَا األولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن. إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم. ِلِمثِْل َهَذا فَْلٌَْعَمِل اْلعَامِ 
ة فبل ٌذكر مما مر علٌه فً الدنٌا من علٌه. لال: فٌتذكر المإمن ما مر علٌه فً الدنٌا من الشد

 .(ٔ)من الشدة أشد علٌه من الموت"
الثالث : أنهما اللذان فً سورة الكهؾ:}واضرب لهم مثبلً رجلٌن{، إلى آخر لصتهما ، فمال 

 .(ٕ)المإمن منهما فً الجنة للكافر فً النار. لاله مماتل
وذلن أن أخوٌن من بنً إسرابٌل اسم أحدهما فطرس واآلخر سلخا ورث  لال مماتل:" 

، -عز وجل -كل واحد منهما عن أبٌه أربعة آالؾ دٌنار، فؤما أحدهما فؤنفك ماله فً طاعة هللا
 -ومعٌشة الدنٌا، وهما اللذان ذكرهما هللا -عز وجل -والمشرن اآلخر أنفك ماله فً معصٌة هللا

، فلما صارا إلى اآلخرة أدخل المإمن الجنة، وأدخل المشرن (ٖ) فى سورة الكهؾ -عز وجل
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النار، فلما أدخل الجنة المإمن ذكر أخاه، فمال إلخوانه من أهل الجنة: }إنً كان لً لرٌن{، 
 .(ٔ)ٌعنً:صاحب"

 
 المرآن

لٌَِن ) ({ ]الصافات : ًٖ٘ما أَإِنَّا لََمِدٌنُوَن )( أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظإ٘}ٌَمُوُل أَإِنََّن لَِمَن اْلُمَصّدِ
ٕ٘-ٖ٘] 

 التفسٌر: 
ق بالبعث الذي هو فً ؼاٌة االستؽراب؟ أإذا متنا وتمزلنا وصرنا ترابًا  ٌمول: كٌؾ تصّدِ

 وعظاًما، نُبعث ونُحاسب ونُجازى بؤعمالنا؟
لٌَِن{ ]الصافات :   ق [، ٖ٘لوله تعالى:}ٌَمُوُل أَإِنََّن لَِمَن اْلُمَصّدِ أي:" ٌمول: كٌؾ تصّدِ

 .(ٕ)بالبعث الذي هو فً ؼاٌة االستؽراب؟"
 .(ٖ)"بالبعث" لال مماتل: 
 .(ٗ)على االستفهام" لال ٌحٌى:" 
أي : أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ؟! ٌعنً : ٌمول  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ذلن على وجه التعجب والتكذٌب واالستبعاد ، والكفر والعناد "
[، أي:" أإذا متنا ٖ٘لوله تعالى:}أَإَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمِدٌنُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٙ)وتمزلنا وصرنا ترابًا وعظاًما، نُبعث ونُحاسب ونُجازى بؤعمالنا؟"
}أبنا لمدٌنون{، ٌمول: أإنا لمحاسبون ومجزٌون بعد مصٌرنا عظاما  لال الطبري:" 

 .(2)حومنا ترابا"ول
أي: ال نبعث وال نحاسب وهما اللذان فً سورة الكهؾ: }َواْضِرْب لَُهْم َمثبَل  لال ٌحٌى:" 

ٌِْن{ ]الكهؾ:  ٌِْن َجعَْلنَا ألََحِدِهَما َجنَّتَ  .(1)[، إلى آخر لصتهما"َٕٖرُجلَ
 .(5)" ٌعنى: المحاسبٌن فً أعمالنا" لال مماتل: 
 .(ٓٔ)ٌعنً:" لمحاسبون" لال السدي: 
 .(ٔٔ)عن ابن عباس، لوله، "}أبنا لمدٌنون{، ٌمول: أبنا لمجازون بالعمل، كما تدٌن تدان" 
 .(ٕٔ)عن لتادة، لوله: "}أبنا لمدٌنون{: أبنا لمحاسبون" 
 .(ٔ)لال أبو عبٌدة: " أي: مجزٌّون، ٌمال: دنته، أي: جزٌته بكذا وكذا" 
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 .(ٕ)أي: مجزٌون بؤعمالنا. ٌمال: دنته بما صنع؛ أي جزٌته" لال ابن لتٌبة:" 
 

 المرآن
 [٘٘-ٗ٘({ ]الصافات : ٘٘( فَاطَّلََع فََرآهُ فًِ َسَواِء اْلَجِحٌِم )ٗ٘}لَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطَِّلعُوَن )

 التفسٌر: 
المرٌن؟ فاطلع لال هذا المإمن الذي أُدخل الجنة ألصحابه: هل أنتم ُمطَّلعون لنرى مصٌر ذلن 

 فرأى لرٌنه فً وسط النار.
لال ذلن المإمن إِلخوانه فً  [، أي:"ٗ٘لوله تعالى:}لَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطَِّلعُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٖ)"الجنة: هل أنتم مطَّلعونن إلى النار لننظر كٌؾ حال ذلن المرٌب؟
 .(ٗ)أي : مشرفون. ٌمول المإمن ألصحابه وجلسابه من أهل الجنة" لال ابن كثٌر:" 
لال هذا المإمن الذي أدخل الجنة ألصحابه: }هل أنتم مطلعون{ فً  لال الطبري: " 

 .(٘)النار، لعلً أرى لرٌنً الذي كان ٌمول لً: إنن لمن المصدلٌن بؤنا مبعوثون بعد الممات"
" ثم لال المإمن إلخوانه فً الجنة: }هل أنتم مطلعون{ إلى النار، فتنظرون  لال مماتل: 

منزلة أخً فردوا علٌه أنت أعرؾ به منا، فاطلع أنت، وألهل الجنة فً منازلهم كوى فإذا 
 .(ٙ)شاءوا نظروا إلى أهل النار"

هل أنتم مطلعون{، ٌمول: مطلعون إلٌه حتى أنظر إلٌه فً عن ابن عباس، لوله:"} 
 .(2)النار"

 .(1)سؤل ربه أن ٌطلعه" لال لتادة:" 
فنظر فؤبصر صاحبه [، أي:" ٘٘لوله تعالى:}فَاطَّلََع فََرآهُ فًِ َسَواِء اْلَجِحٌِم{ ]الصافات :  

 .(5)"الكافر فً وسط الجحٌم ٌتلظى سعٌرها
" }فاطلع{ المإمن }فرآه{ فرأى أخاه }فً سواء{، ٌعنً: فً وسط الجحٌم،  لال مماتل: 

 .(ٓٔ)أسود الوجه أزرق العٌنٌن ممرونا مع شٌطانه فً سلسلة"
ٌمول: فاطلع فً النار فرآه فً وسط الجحٌم. وفً الكبلم مترون استؽنً  لال الطبري: " 

 .(ٔٔ)بداللة الكبلم علٌه من ذكره، وهو فمالوا: نعم"
 .(ٕٔ)ابن عباس والحسن، لوله: "}فً سواء الجحٌم{، ٌعنً: فً وسط الجحٌم"عن  
 .(ٖٔ)"}فً سواء الجحٌم{، وسطها"عن لتادة، لوله:  
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ذكر لنا أن كعب األحبار رضً، عنه لال: فً الجنة كوى. فإذا أراد أحد  ولال لتادة : " 
 .(ٔ)"من أهلها أن ٌنظر إلى عدوه فً النار اطلع فازداد شكرا

أبو عبٌدة: "سمعت عٌسى ابن عمر، ٌمول: كنت وأنا شاب ألعد باللٌل فؤكتب حتى  لال 
 .(ٕ)ٌنمطع سوابى، أي: وسطى"

لال مطرؾ بن عبد هللا: "وهللا لوال أنه عرفه ما عرفه، لمد ؼٌرت النار حبره  
 .(ٖ)وسبره"
ر حبره عن لتادة، عن خلٌد العصري، لال: "لوال أن هللا عرفه إٌاه ما عرفه، لمد تؽٌ 

وسبرة بعده، وذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم الموم، فمال: }تاهلل إن كدت لتردٌن ولوال نعمة ربً 
 .(ٗ)"{لكنت من المحضرٌن

، «هل أنتم مطلعونى فاطلع فرآه فً سواء الجحٌم»كان ابن عباس ٌمرإها: لال السدي:" 
 .(٘)لال: فً وسط الجحٌم"

 
 المرآن

ِ إِْن  ({ ]الصافات : 4٘( َولَْواَل نِْعَمةُ َربًِّ لَُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِرٌَن )ِٙ٘كْدَت لَتُْرِدٌِن )}لَاَل تَاّلِلَّ
٘ٙ-٘4] 

 التفسٌر: 
لال المإمن لمرٌنه المنكر للبعث: لمد لاربت أن تهلكنً بصدن إٌاي عن اإلٌمان لو أطعتن. 

 ضرٌن فً العذاب معن.ولوال فضل ربً بهداٌتً إلى اإلٌمان وتثبٌتً علٌه، لكنت من المح
ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِدٌِن{ ]الصافات :   [، أي:" لال المإمن لمرٌنه ٙ٘لوله تعالى:}لَاَل تَاّلِلَّ

 .(ٙ)المنكر للبعث: وهللا لمد لاربت أن تهلكنً بصدن إٌاي عن اإلٌمان لو أطعتن"
ٌمول: فلما رأى لرٌنه فً النار لال: تاهلل إن كدت فً الدنٌا لتهلكنً  لال الطبري:" 

 .(2)بصدن إٌاي عن اإلٌمان بالبعث والثواب والعماب"
 .(1)ٌمول المإمن مخاطبا للكافر : وهللا إن كدت لتهلكنً لو أطعتن" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)أردٌته: أهلكته، وردى هو، أي: هلن" لال أبو عبٌدة:" 
}إن كدت لتردٌن{ أي لتهلكنً. ٌمال: أردٌت فبلنا، أي أهلكته. و"الردى": ابن لتٌبة:"لال  

 .(ٓٔ)الموت والهبلن"
ٌمال منه: أردى فبلن فبلنا: إذا أهلكه، وردي فبلن: إذا هلن، كما لال  لال الطبري:" 
 :(ٔٔ)األعشى
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 أفً الطوؾ خفت علً الردى ... وكم من رد أهله لم ٌرم
 .(ٔ)وكم من هالن"«: من ردوكم »ٌعنً بموله:

 .(ٕ)لتباعدنً من هللا، ٌموله المإمن لصاحبه" "لَتُْرِدٌِن{ :لال ٌحٌى:} 
 .(ٖ)عن السدي، لوله: "}إن كدت لتردٌن{، لال: لتهلكنً" 
 .(ٗ)ٌعنً: تاهلل لمد كدت تؽوٌن" ولال السدي:" 
 .(٘)«"إن كدت لتؽوٌن»وفً لراءة عبد هللا:  
[، أي:" ولوال فضل 2٘تعالى:}َولَْواَل نِْعَمةُ َربًِّ لَُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِرٌَن{ ]الصافات : لوله  

 .(ٙ)ربً بهداٌتً إلى اإلٌمان وتثبٌتً علٌه، لكنت من المحضرٌن فً العذاب معن"
ٌمول: ولوال أن هللا أنعم علً بهداٌته، والتوفٌك لئلٌمان بالبعث بعد  لال الطبري:" 

 .(2)الموت، لكنت من المحضرٌن معن فً عذاب هللا"
أي : ولوال فضل هللا علً لكنت مثلن فً سواء الجحٌم حٌث أنت ،  لال ابن كثٌر:" 

ًّ ورحمنً فهدانً لئلٌمان ، وأرشدنً إلى توحٌده }  محضر معن فً العذاب ، ولكنه تفضل عل
ُ { ]األعراؾ :   .(1)["َٖٗوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا َّللاَّ

 .(5)}لكنت من المحضرٌن{، أي: معن فً النار محضرا" لال الفراء:" 
 .(ٓٔ)أي: أحضر العذاب كما أحضرت" لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)عن لتادة: "}لكنت من المحضرٌن{، أي: فً عذاب هللا" 
 .(ٕٔ)السدي، لوله: "}لكنت من المحضرٌن{، لال: من المعذبٌن"عن  

 
 المرآن

( إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم 6٘( إاِلَّ َمْوتَتَنَا اأْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن )6٘}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن )
 [ٓٙ-6٘({ ]الصافات : ٓٙ)

 التفسٌر: 
عَّمون، فما نحن بمٌتٌن إال موتتنا األولى فً الدنٌا، وما نحن بمعذَّبٌن بعد أحمًا أننا مخلَّدون من

 دخولنا الجنة؟ إنَّ ما نحن فٌه من نعٌم لُهَو الظَّفَر العظٌم.
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({ 5٘( إاِلَّ َمْوتَتَنَا اأْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن )1٘لوله تعالى:}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن ) 
[، أي:" أحمًا أننا مخلَّدون منعَّمون، فما نحن بمٌتٌن إال موتتنا األولى فً 5٘-1٘]الصافات : 

 .(ٔ)الدنٌا، وما نحن بمعذَّبٌن بعد دخولنا الجنة؟"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل هذا المإمن الذي أعطاه هللا ما أعطاه  لال الطبري:" 

من كرامته فً جنته سرورا منه بما أعطاه فٌها: أفما نحن بمٌتٌن ؼٌر موتتنا األولى فً الدنٌا، 
 .(ٕ)وما نحن بمعذبٌن بعد دخولنا الجنة"

({ 5ْ٘وتَتَنَا اأْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن )( إاِلَّ مَ 1٘لوله تعالى:}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن )وفً تفسٌر 
 [، وجوه:5٘-1٘]الصافات : 

{ التً كانت إاِل َمْوتَتَنَا األولَى( 1٘) }أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌِنَ أحدها: أنه إذا ذبح الموت، لال أهل الجنة: 
، فٌمول }إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{{، فٌمال لهم: ال، فعند ذلن لالوا: َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌِنَ فً الدنٌا }

 .(ٖ)هللا تعالى: }لمثل هذا فلٌعمل العاملون{، لاله ابن السابب
 . (ٗ)ولٌل: ٌمول ذلن للمبلبكة" لال ابن الجوزي:"

تبارن وتعالى ، فً لول هللا -رضً هللا عنهما-وروي عن عكرمة لال : "لال ابن عباس  
رضً -[ ، لال ابن عباس ، 5ٔألهل الجنة : }ُكلُوا َواْشَربُوا َهنٌِبًا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن { ]الطور : 

: لوله : }َهنٌِبًا{، أي : ال ٌموتون فٌها. فعندها لالوا :}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن. إاِل َمْوتَتَنَا  -هللا عنهما
 .(٘)ُمعَذَّبٌَِن{"األولَى َوَما نَْحُن بِ 

، }إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{والثانً: أنه لول المإمن ألصحابه، فمالوا له: إنن ال تموت، فمال: 
 . (ٙ)لاله مماتل
" ثم ألبل المإمن على أصحابه فمال: }أفما نحن بمٌتٌن{، عرؾ المإمن أن ولال مماتل: 

موتتنا األولى{ التً كانت فً الدنٌا، }وما نحن كل نعٌم معه الموت فلٌس بتام، }إال 
 .(2)بمعذبٌن{"

ولال أبو سلٌمان الدمشمً: "إنما خاطب المإمن أهل الجنة بهذا على طرٌك الفرح بدوام 
النعٌم، ال على طرٌك االستفهام، ألنه لد علم أنهم لٌسوا بمٌتٌن، ولكن أعاد الكبلم لٌزداد بتكراره 

 . (1)على سمعه سرورا"
، وبه (5)والثالث: أنه لول المإمن لمرٌنه الكافر على جهة التوبٌخ بما كان ٌنكره، ذكره الثعلبً

 .(ٓٔ)لال الصابونً
أي: هل ال تزال على اعتمادن بؤننا لن نموت إال موتةً واحدة، وأنه ال  ولال الصابونً:" 

بعث وال جزاء وال حساب وال عذاب؟ وهو أسلوب ساخر الذع ٌظهر فٌه التشفً من ذلن 
 .(ٔ)المرٌن الكافر، والتحدث بنعمة هللا علٌه"
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ألولَى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{، هذا من لوله :}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن. إاِل َمْوتَتَنَا ا لال ابن كثٌر:" 
كبلم المإمن مؽبطا نفسه بما أعطاه هللا من الخلد فً الجنة واإللامة فً دار الكرامة، ال موت 

 .(ٕ)فٌها وال عذاب"
[، أي:" إنَّ ما نحن فٌه من نعٌم ٓٙلوله تعالى:}إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]الصافات :  

 .(ٖ)الظَّفَر العظٌم"لُهَو 
ٌمول: إن هذا الذي أعطاناه هللا من الكرامة فً الجنة، أنا ال نعذب وال  لال الطبري:" 

نموت لهو النجاء العظٌم مما كنا فً الدنٌا نحذر من عماب هللا، وإدران ما كنا فٌها، نإمل 
 .(ٗ)بإٌماننا، وطاعتنا ربنا"

 .(٘)، فمال عند ذلن: إن هذا لهو الفوز العظٌم"" فمٌل له :إنن ال تموت فٌها ولال مماتل: 
عن لتادة، لوله :"}أفما نحن بمٌتٌن{ إلى لوله: }الفوز العظٌم{، لال: هذا لول أهل  

 .(ٙ)الجنة"
}أَفََما نَْحُن بَِمٌِّتٌَِن. لال الحسن البصري: "علموا أن كل نعٌم بعد الموت ٌمطعه، فمالوا:  

 .(2)"}إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{، لٌل: ال. لالوا: َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{إِال َمْوتَتَنَا األولَى 
فهل فوز ٌطلب فوله؟ أم هو ؼاٌة الؽاٌات، ونهاٌة النهاٌات، حٌث حل  لال السعدي:" 

علٌهم رضا رب األرض والسماوات، وفرحوا بمربه، وتنعموا بمعرفته واستروا برإٌته، 
 .(1)مه؟"وطربوا لكبل

 
 المرآن

 [ٔٙ({ ]الصافات : ٔٙ}ِلِمثِْل َهذَا فَْلٌَْعَمِل اْلعَاِملُوَن )
 التفسٌر: 

لمثل هذا النعٌم الكامل، والخلود الدابم، والفوز العظٌم، فلٌعمل العاملون فً الدنٌا؛ لٌصٌروا إلٌه 
 فً اآلخرة.

ٌمول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي أعطٌت هإالء المإمنٌن من الكرامة فً  لال الطبري:" 
 .(5)اآلخرة، فلٌعمل فً الدنٌا ألنفسهم العاملون، لٌدركوا ما أدرن هإالء بطاعة ربهم"

 .(ٓٔ)أي: لمثل هذا المنزل، ولمثل هذا النعٌم، فلٌعمل العاملون" لال السمعانً:" 
أي: لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النعٌم الذي ذكره من لوله: }أولبن لهم  لال البؽوي:" 

 .(ٔٔ)رزق معلوم{ إلى }فلٌعمل العاملون{"
 .(ٔ)وهذا من لول هللا" لال الفراء:" 
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إذا أراهم  -سبحانه -ٌمال: بل المبلبكة ٌمولون لهم هذا، وٌمال: الحكّ  لال المشٌري:" 
 .(ٕ)ممامهم فً الجنة ٌمول لهم: }ِلِمثِْل هذا فَْلٌَْعَمِل اْلعاِملُون{"

فهو أحك ما أنفمت فٌه نفابس األنفاس وأولى ما شمر إلٌه العارفون  لال السعدي:" 
حازم، ولت من أولاته، وهو ؼٌر مشتؽل األكٌاس، والحسرة كل الحسرة، أن ٌمضً على ال

 .(ٖ)بالعمل، الذي ٌمرب لهذه الدار، فكٌؾ إذا كان ٌسٌر بخطاٌاه إلى دار البوار؟"
 [:ٔٙ-ٓ٘فوابد اآلٌات:]

بٌان عظمة هللا تعالى فً إلدار المإمن على أن ٌتكلم مع من هو فً وسط الجحٌم وٌرى  -ٔ
ض التلفازي الٌوم لد سهل إدران هذه صورته وٌتخاطب معه وٌفهم بعضهم بعضا، والعر

 الحمٌمة.
 التحذٌر من لرناء السوء كالشباب الملحد وؼٌره. -ٕ
 بٌان كٌؾ كان المكذبون ٌسخرون من المإمنٌن وٌعدونهم متخلفٌن عملٌاً. -ٖ
 ال موت فً اآلخرة، وإنما حٌاة أبدٌة فً النعٌم أو فً الجحٌم. -ٗ
 والبعد عن األعمال الفاسدة.الحث على كثرة األعمال الصالحة،  -٘

 المرآن
لُّوِم ) ٌٌْر نُُزاًل أَْم َشَجَرةُ الزَّ  [ٕٙ({ ]الصافات : ٕٙ}أََذِلَن َخ

 التفسٌر: 
أذلن الذي سبك وصفه ِمن نعٌم الجنة خٌر ضٌافة وعطاء من هللا، أم شجرة الزلوم الخبٌثة 

 الملعونة، طعام أهل النار؟
 [:ٖٙ-ٕٙسبب النزول اآلٌتان]

لُّوِم{ ]الدخان :  السدي:"لال   [، لال: ٖٗلال أبو جهل لما نزلت: }إِنَّ َشَجَرَت الزَّ
تعرفونها فً كبلم العرب: أنا آتٌكم بها، فدعا جارٌة، فمال: ابتٌنً بتمر وزبد، فمال: دونكم 

ٌٌْر نُُزاًل أَمْ  لُّوِم  تزلموا، فهذا الزلوم الذي ٌخوفكم به دمحم، فؤنزل هللا تفسٌرها: }أََذِلَن َخ َشَجَرةُ الزَّ
 .(ٗ)[، لال: ألبً جهل وأصحابه"ٖٙ - ٕٙ({ ]الصافات : ٖٙ( إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتْنَةً ِللظَّاِلِمٌَن )ٕٙ)

أهذا الذي أعطٌت هإالء المإمنٌن الذٌن وصفت صفتهم من  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)كرامتً فً الجنة، ورزلتهم فٌها من النعٌم خٌر، أو ما أعددت ألهل النار من الزلوم"

 .(ٙ)أي: إنه خٌر نزال من شجرة الزلوم" لال ٌحٌى:" 
من مآكل ٌمول هللا تعالى : أهذا الذي ذكره من نعٌم الجنة وما فٌها  لال ابن كثٌر:" 

لُّوِم { ؟ أي : التً  -ومشارب ومناكح وؼٌر ذلن من المبلذ  خٌر ضٌافة وعطاء } أَْم َشَجَرةُ الزَّ
فً جهنم، ولد ٌحتمل أن ٌكون المراد بذلن شجرة واحدة معٌنة ، كما لال بعضهم من أنها شجرة 

وفٌها منها  تمتد فروعها إلى جمٌع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فً الجنة إال
ؼصن، ولد ٌحتمل أن ٌكون المراد بذلن جنس شجر ، ٌمال له : الزلوم ، كموله تعالى : } 

ٌْنَاَء تَْنبُُت بِالدُّْهِن َوِصْبػٍ ِلآلِكِلٌَن { ]المإمنون :  [ ، ٌعنً الزٌتونة. َٕٓوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن ُطوِر َس
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بُوَن. آلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزلُّوٍم { ]الوالعة :  وٌإٌد ذلن لوله تعالى:}ثُمَّ إِنَُّكْم أٌََُّها الُّوَن اْلُمَكذِّ الضَّ
٘ٔ  ،ٕ٘"](ٔ). 

} شجرة الزلوم{ شجرة ثمرها نزل أهل النار، وانتصاب }نزال{ على لال البٌضاوي:" 
للنازل التمٌٌز أو الحال، وفً ذكره داللة على أن ما ذكر من النعٌم ألهل الجنة بمنزلة ما ٌمام 

ولهم وراء ذلن ما تمصر عنه األفهام، وكذلن الزلوم ألهل النار، وهو: اسم شجرة صؽٌرة 
 .(ٕ)الورق دفر مرة تكون بتهامة سمٌت به الشجرة الموصوفة"

لال ٌحٌى: "بلؽنً أنها فً الباب السادس وأنها تحٌا بلهب النار كما ٌحٌا شجركم ببرد  
 .(ٖ)أن ٌنحدروا إلٌها، ٌعنً: من كان فولها، فٌؤكلون منها"الماء، لال: فبل بد ألهل النار من 

 
 المرآن

 [ٖٙ({ ]الصافات : ٖٙ}إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتْنَةً ِللظَّاِلِمٌَن )
 التفسٌر: 

إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون ألنفسهم بالكفر والمعاصً، ولالوا مستنكرٌن: إن صاحبكم 
 والنار تؤكل الشجر.ٌنببكم أن فً النار شجرة، 

ذكر أن هللا تعالى لما أنزل هذه اآلٌة لال المشركون: كٌؾ ٌنبت الشجر  لال الطبري: " 
فً النار، والنار تحرق الشجر؟ فمال هللا: }إنا جعلناها فتنة للظالمٌن{، ٌعنً: لهإالء المشركٌن 

 .(ٗ)الذٌن لالوا فً ذلن ما لالوا"
 .(٘)"أي: عذابا"لال ابن لتٌبة:}فتنة للظالمٌن{،  
محنة وعذابا لهم فً اآلخرة، أو ابتبلء فً الدنٌا فإنهم لما سمعوا أنها  لال البٌضاوي:" 

فً النار لالوا كٌؾ ذلن والنار تحرق الشجر، ولم ٌعلموا أن من لدر على خلك حٌوان ٌعٌش فً 
 .(ٙ)النار وٌلتذ بها فهو ألدر على خلك الشجر فً النار وحفظه من اإلحراق"

معنى اآلٌة : إنما أخبرنان ٌا دمحم بشجرة الزلوم اختبارا تختبر به الناس  لال ابن كثٌر:" 
نَاَن إاِل فِتْنَةً ِللنَّاِس  ٌْ ْإٌَا الَّتًِ أََر ، من ٌصدق منهم ممن ٌكذب ، كموله تعالى : } َوَما َجعَْلنَا الرُّ

فُُهمْ   [.ٓٙفََما ٌَِزٌُدُهْم إاِل ُطْؽٌَانًا َكبًٌِرا { ]اإلسراء :  َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآِن َونَُخّوِ
ولوله : } إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم { أي : أصل منبتها فً لرار النار ، } َطْلعَُها َكؤَنَّهُ 

 .(2)ُرُءوُس الشٌََّاِطٌِن { تبشٌع لها وتكرٌه لذكرها"
 .(1)لمشركٌن"}للظالمٌن{: ل لال ٌحٌى:" 
عن مجاهد، لوله: "}إنا جعلناها فتنة للظالمٌن{، لال: لول أبً جهل: إنما الزلوم التمر  

 .(5)والزبد أتزلمه"
}إنا جعلناها{، ٌعنً: الزلوم، }فتنة للظالمٌن{، ٌعنى: لمشركً مكة منهم  لال مماتل:" 

عبد هللا ابن الزبعري، وأبو جهل بن هشام، والمؤل من لرٌش الذٌن مشوا إلى أبً طالب، وذلن 
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أن ابن الزبعري لال: إن الزلوم بكبلم الٌمن التمر والزبد. فمال أبو جهل: ٌا جارٌة، ابؽنا تمرا 
ال ألصحابه: تزلموا من هذا الذي ٌخوفنا به دمحم. ٌزعم أن النار تنبت الشجر والنار وزبدا، ثم ل

 .(ٔ)تحرق الشجر، فكان الزلوم فتنة لهم"
 

 المرآن
( فَِإنَُّهْم آَلِكلُوَن ٘ٙ( َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشٌََّاِطٌِن )ٗٙ}إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم )

ٌَْها لََشْوبًا ِمْن َحِمٌٍم )ٙٙا فََماِلبُوَن ِمْنَها اْلبُُطوَن )ِمْنهَ  لَى 4ٙ( ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَ ( ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم إَلِ
 [6ٙ-ٗٙ({ ]الصافات : 6ٙاْلَجِحٌِم )
 التفسٌر: 

فبل إنها شجرة تنبت فً لعر جهنم، ثمرها لبٌح المنظر كؤنه رإوس الشٌاطٌن، فإذا كانت كذلن 
تَْسؤْل بعد هذا عن طعمها، فإن المشركٌن آلكلون من تلن الشجرة فمالبون منها بطونهم. ثم إنهم 
ا، ثم إن مردَّهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار.  بعد األكل منها لشاربون شرابًا خلًٌطا لبًٌحا حارًّ

 [:1ٙ-ٗٙسبب نزول اآلٌات:]
عَْلنَاَها فِتْنَةً ِللظَّاِلِمٌَن{[ دعا أبو جهل بتمر وزبد لال لتادة:" لما نزلت هذه اآلٌة]}إِنَّا جَ  

فمال: تزلموا فما نعلم الزلوم إال هذا، فؤنزل هللا: }إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم{ 
ٌَْها لََشْوبًا ِمْن َحِمٌٍم }ٗٙ]الصافات:  ْرِجعَُهْم إِللَى اْلَجِحٌِم { ثُمَّ إِنَّ مَ 2ٙ[ إلى لوله: }ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَ

 .(ٕ)[ "1ٙ-2ٙ{ { ]الصافات: 1ٙ}
لما ذكر شجرة الزلوم افتتن الظلمة، فمالوا: ٌنببكم صاحبكم هذا  وفً رواٌة لال لتادة:" 

}إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل أن فً النار شجرة، والنار تؤكل الشجر، فؤنزل هللا ما تسمعون: 
 .(ٖ)، ؼذٌت بالنار ومنها خلمت"[ٗٙصافات : اْلَجِحٌِم{ ]ال

ٌٌْر نُُزال أَْم  لال ٌحٌى بن سبلم: "أخبرنً صاحب لً عن السدي لال: لما نزلت: }أََذِلَن َخ
لُّوِم{ ]الصافات:  [، لالوا: ما نعرؾ هذه الشجرة، فمال عبد هللا بن الزبعرى: لكنً َٕٙشَجَرةُ الزَّ

{ ٗٙبإفرٌمٌة، فلما نزل: }إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم }وهللا أعرفها، هً شجرة تكون 
[، لالوا ما ٌشبه هذه التً ٌصؾ دمحم ما ٘ٙ-ٗٙ{{ ]الصافات: َ٘ٙطْلعَُها َكؤَنَّهُ ُرُءوُس الشٌََّاِطٌِن }

 .(ٗ)لال ابن الزبعرى"
[، أي:" إنها شجرة ٗٙاْلَجِحٌِم{ ]الصافات : }إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل  لوله تعالى: 

 .(٘)تنبت فً لعر جهنم"
 .(ٙ)أي: لعر النار ومنها منشإها ثم هً متفرعة فً جهنم" لال المرطبً:" 
فهذا مخرجها، ومعدنها أشر المعادن وأسوإها، وشر المؽرس، ٌدل على  لال السعدي:" 

شر الؽراس وخسته، ولهذا نبهنا هللا على شرها بما ذكر أٌن تنبت به، وبما ذكر من صفة 
 .(2)ثمرتها"
[ ، أي:" ثمرها لبٌح المنظر ٘ٙ}َطْلعَُها َكؤَنَّهُ ُرُءوُس الشٌََّاِطٌِن{ ]الصافات :  لوله تعالى: 

 .(ٔ)رإوس الشٌاطٌن" كؤنه
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كؤن طلع هذه الشجرة، ٌعنً شجرة الزلوم فً لبحه وسماجته  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)رءوس الشٌاطٌن فً لبحها"

فبل تسؤل بعد هذا عن طعمها، وما تفعل فً أجوافهم وبطونهم، ولٌس لهم  لال السعدي:" 
 .(ٖ)عنها مندوحة وال معدل"

 .(ٗ)ٌعنً: بالطلع الثمر" لال الماوردي:" 
 .(٘)لال ابن لتٌبة:" }طلعها{، أي: حملها. سمً طلعا لطلوعه فً كل سنة" 
}طلعها{، أي: ثمرها، وسمً طلعا، لطلوعة كؤنه رإس  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)الشٌاطٌن"
}طلعها{: حملها مستعار من طلع التمر لمشاركته إٌاه فً الشكل، أو  لال البٌضاوي:" 

الطلوع من الشجر. كؤنه رإس الشٌاطٌن فً تناهً المبح والهول، وهو تشبٌه بالمتخٌل كتشبٌه 
 .(2)الفابك الحسن بالملن"

 .(1)أي: ثمرتها، }كؤنه رءوس الشٌاطٌن{، ٌمبحها بذلن" لال ٌحٌى:" 
 .(5)لٌل: لشجرة الزلوم ثمرة مرة خشنة منتنة الرابحة" لال ابن فورن:" 
 .(ٓٔ)عن لتادة، لوله: "}طلعها كؤنه رءوس الشٌاطٌن{، لال: شبهه بذلن" 
}طلعها كؤنه رإس الشٌاطٌن{، لال: شعور الشٌاطٌن، لابمة  عن وهب بن منبه، لوله:" 

 .(ٔٔ)"إلى السماء
 :(ٕٔ)التشبٌه شجرة الزلوم برإوس الشٌاطٌن، ألووفً وجه 

أنه أراد الشٌاطٌن بؤعٌانها موصوفة بالمبح وإن كانت ال تُرى، والشًء إذا استمبح شبه أحدها : 
بالشٌاطٌن، فٌمال: كؤنه شٌطان، والشٌطان ال ٌُرى ولكنه ٌُستشعر أنه ألبح ما ٌكون من األشٌاء 

 :(ٖٔ)لال امرإ المٌس لو ُربً لُربًِ فً ألبح صوره،،
 ًّ  مضاجعً ...  ومسنونٍة ُزرٍق كؤنٌاب أؼوالاٌمتُلنً والمشرف
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 فشببها بؤنٌاب األؼوال وإن لم ٌرها الناس.
ولم ٌر الؽول لط وال أنٌابها ولكن التمثٌل بما ٌستمبح أبلػ فً باب  لال الزجاج:"

 .(ٔ)"المذكر، ٌمثل بالشٌطان وفً باب ما ٌستمبح فً المإنث ٌشبه بالؽول
علٌه التعارؾ من المعانً فإذا لٌل فبلن شٌطان فمد الممصود هو ما ولع  لال النحاس:"

 .(ٕ)علم أن المعنى فبلن لبٌح خبٌث ومنه لولهم تشٌطن إذا تخبث"
الشًء إذا استمبح ٌمال: كؤنه وجه شٌطان، وكؤنه رأس شٌطان،  لال ابن ابً زمنٌن:"

 .(ٖ)والشٌطان ال ٌرى، ولكنه ٌستشعر أنه ألبح ما ٌكون من األشٌاء لو نظر إلٌه"
وبها ٌضرب المثل فً الثانً : أنه أراد رأس حٌة تسمى عندالعرب شٌطاناً وهً لبٌحة الرأس، 

  .(٘)، والزجاج(ٗ). ذكره الفراءالمبح، فشبه طلعها برءوس الحٌات
لال الفراء:" العرب تسمً بعض الحٌات شٌطانا، وهو حٌة ذو عرؾ، ، كما لال 

 :(ٙ)الشاعر وهو ٌذم امرأة له
 .(2)حٌن أحلؾ ... كمثل شٌطان الحماط أعرؾ"عنجرد تحلؾ 

لال الواحدي:" عنجرد: سلٌطة وثَّابة، والحماط: شجر، وأعرؾ: ذو عرؾ. والعرب  
 .(1)تمول إذا رأت منظًرا لبًٌحا كؤنه شٌطان الحماطة"

، وابن (5)، لاله مماتل«رإوس الشٌاطٌن»الثالث : أنه أراد شجراً ٌكون بٌن مكة والٌمن ٌسمى: 
 . (ٓٔ)ببالسا

ولد لٌل: هو نبت بالٌمن لبٌح المنظر شبهت به ٌمال له: األستن  لال النحاس:"
 .(ٔٔ)والشٌطان، ولٌس ذلن بمعروؾ عند العرب"

 .(ٕٔ)واألوجه الثبلثة ٌذهب إلى معنى واحد فً المبح" لال الفراء:"
وإنما شبهها برءوس الشٌاطٌن وإن لم تكن معروفة عند المخاطبٌن ؛  لال ابن كثٌر:"

ألنه لد استمر فً النفوس أن الشٌاطٌن لبٌحة المنظر. ولٌل : المراد بذلن ضرب من الحٌات ، 
 رءوسها بشعة المنظر، ولٌل : جنس من النبات ، طلعه فً ؼاٌة الفحاشة. 
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، واألول ألوى وأولى ، وهللا (ٔ)روفً هذٌن االحتمالٌن نظر، ولد ذكرهما ابن جرٌ
 .(ٕ)أعلم"

لٌل: لد دل هللا أنه سوء خلك الشٌاطٌن فً النار حتى لو رآهم راء من  لال ابن فورن:"
 .(ٖ)العباد الستوحش ؼاٌة؛ فلذلن شبه برءوسهم"

ذكر صفة هوان األعداء، وما هم به من صفة المذلة والعذاب فً النار  لال المشٌري:"
 .(ٗ)من أكل الضرٌع، ومن شراب الزلوم التً هً فً لبح صورة الشٌاطٌن"

 .(٘)«إنها شجرة نابتة فً أصل الجحٌم»فً لراءة عبد هللا: 
[ ، أي:" فإن ٙٙوَن{ ]الصافات : }فَإِنَُّهْم آَلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلبُوَن ِمْنَها اْلبُطُ  لوله تعالى:

 .(ٙ)المشركٌن آلكلون من تلن الشجرة، فمالبون منها بطونهم"
فإن هإالء المشركٌن الذٌن جعل هللا هذه الشجرة لهم فتنة، آلكلون  لال الطبري: ٌمول:"

 .(2)من هذه الشجرة التً هً شجرة الزلوم، فمالبون من زلومها بطونهم"
}آلكلون منها{، من الشجرة أو من طلعها. }فمالإن منها البطون{، لؽلبة  لال البٌضاوي:" 

 .(1)الجوع أو الجبر على أكلها"
ذكر تعالى أنهم ٌؤكلون من هذه الشجرة التً ال أبشع منها ، وال ألبح من  لال ابن كثٌر:"

منها ، منظرها ، مع ما هً علٌه من سوء الطعم والرٌح والطبع ، فإنهم لٌضطرون إلى األكل 
ٌَْس لَُهْم َطعَاٌم إاِل ِمْن َضِرٌعٍ. ال  ألنهم ال ٌجدون إال إٌاها ، وما فً معناها ، كما لال تعالى : }لَ

 .(5)["2،  ٌُْٙسِمُن َوال ٌُْؽنًِ ِمْن ُجوعٍ { ]الؽاشٌة : 
"اتموا هللا عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبل هذه اآلٌة ، ولال : 

حك تماته ، فلو أن لطرة من الزلوم لطرت فً بحار الدنٌا ، ألفسدت على أهل األرض معاٌشهم 
 .(ٓٔ)فكٌؾ بمن ٌكون طعامه ؟"

ٌَْها لََشْوبًا ِمْن َحِمٌٍم{ ]الصافات :  لوله تعالى: [ ، أي:" ثم إنهم بعد 2ٙ}ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَ
ا"األكل منها لشاربون شرابًا خلًٌطا   .(ٔٔ)لبًٌحا حارًّ

ثم إن لهإالء المشركٌن على ما ٌؤكلون من هذه الشجرة شجرة  لال الطبري: ٌمول:"
 .(ٕٔ)الزلوم شوبا، وهو الخلط  من الماء المحموم"

 .(ٖٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: خلطا من الماء الحار ٌشربونه علٌها" 
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}ثم إن لهم علٌها{، أي: بعد ما شبعوا منها وؼلبهم العطش وطال  لال البٌضاوي:" 
استسماإهم، وٌجوز أن ٌكون: }ثم{ لما فً شرابهم من مزٌد الكراهة والبشاعة. }لشوبا من 

 .(ٔ)حمٌم{: لشرابا من ؼساق، أو صدٌد مشوبا بماء حمٌم ٌمطع أمعاءهم"
ً من حمٌم، و الحار الدانً من اإلحراق، لال  «:الحمٌم»لال الماوردي:" ٌعنً: لمزاجا

 :(ٕ)الشاعر
 كؤن الحمٌم على متنها ....  إذا اؼترفته بؤطساسها

 ُجمان ٌجول على فضة ...  َعلَتْه حدابد دّواسها
ومنه سمً: المرٌب حمٌماً، لمربه من الملب ، وسمً المحموم لمرب حرارته من اإلحراق، لال 

 :(ٖ)الشاعر
 آحاد آحاد فً الشهر الحبلل أحم هللا ذلن من لماٍء  ... 

أي: أدناه فٌمزج لهم الزلوم بالحمٌم لٌجمع لهم بٌن مرارة الزلوم وحرارة الحمٌم تؽلٌظاً لعذابهم 
 .(ٗ)وتشدٌداً لببلتهم"

 .(٘)الشوب: الخلط، وهو المزج" لال السدي:"
 .(ٙ)عن لتادة، لوله: "}ثم إن لهم علٌها لشوبا من حمٌم{، لال: مزاجا من حمٌم"

 .(2)عن ابن عباس، لوله: "}ثم إن لهم علٌها لشوبا من حمٌم{، ٌمول: لمزجا"
 .(1)ٌعنً: شرب الحمٌم على الزلوم" لال ابن عباس:"

}حمٌم{ : وهو الماء الحار فٌمطع أمعاءهم، كموله: }َوُسمُوا َماًء َحِمًٌما{  لال ٌحٌى:" 
د:  د: [: حارا، }فَمَطََّع أَْمعَاَءُهْم{ ]ُمحَ ٘ٔ]ُمَحمَّ [، والحمٌم: الحار الذي ال ٌستطاع من ٘ٔمَّ

 .(5)حره"
ٌمرب ٌعنً »عن أبً أمامة الباهلً رضً هللا عنه، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌمول: 

ماء فٌتكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه، وولعت فروة رأسه فٌه، فإذا شربه  -إلى أهل النار
 .(ٓٔ)«لطع أمعاءه حتى تخرج من دبره

حمٌم ٌشاب لهم بؽساق مما تؽسك أعٌنهم، وصدٌد من لٌحهم ودمابهم مما  لال ابن زٌد:"
 .(ٔ)ٌخرج من أجسادهم"
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لَى اْلَجِحٌِم{ ]الصافات :  لوله تعالى: [ ، أي:" ثم إن مردَّهم بعد 1ٙ}ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم إَلِ
 .(ٕ)هذا العذاب إلى عذاب النار"

 .(ٖ)ثم إن مآبهم ومصٌرهم إللى الجحٌم" لال الطبري: ٌمول:" 
إلى دركاتها أو إلى نفسها، فإن الزلوم والحمٌم نزل ٌمدم إلٌهم لبل  لال البٌضاوي:أي:" 

دخولهم، ولٌل الحمٌم خارج عنها لموله تعالى: هذه جهنم التً ٌكذب بها المجرمون ٌطوفون 
اء ثم ٌردون إلى الجحٌم، وٌإٌده أنه بٌنها وبٌن حمٌم آن ٌوردون إلٌه كما تورد اإلبل إلى الم

 .(ٗ)«"ثم إن منملبهم»لرئ 
أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل إللى نار تتؤجج ، وجحٌم تتولد ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْن َحِمٌٍم آٍن {  ٌْنََها َوبَ وسعٌر تتوهج ، فتارة فً هذا وتارة فً هذا ، كما لال تعالى : } ٌَُطوفُوَن بَ
 .(٘)[. هكذا تبل لتادة هذه اآلٌة عند هذه اآلٌة ، وهو تفسٌر حسن لوي"ٗٗ]الرحمن : 

ٌَْن  :"لال لتادة  ٌْنََها َوبَ فهم فً عناء وعذاب من نار جهنم، وتبل هذه اآلٌة: }ٌَُطوفُوَن بَ
 .(ٙ)[ "َٗٗحِمٌٍم آٍن{ ]الرحمن : 
 -}ثم إن مرجعهم{، بعد الزلوم وشرب الحمٌم }إللى الجحً{، وذلن لوله ولال مماتل:"

ٌَْن َحِمٌٍم آٍن{ ]الرحمن : -عز وجل ٌْنََها َوبَ  .(2)["ٗٗ: }ٌَُطوفُوَن بَ
لٌل: إن هذا ٌدل على أنهم كانوا حٌن أكلوا الزلوم فً عذاب ؼٌر النار  لال المرطبً:"

 .(1)ثم ٌردون إلٌها"
إذا جاع أهل النار استؽاثوا بشجرة الزلوم، فؤكلوا منها فاختلست  لال سعٌد بن جبٌر:" 

جلود وجوههم، فلو إن مارا ٌمر بهم ٌعرفهم لعرؾ وجوههم فٌها، ثم ٌصب علٌهم العطش، 
فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من  -وهو الذي لد انتهى حره -فٌستؽٌثون فٌؽاثون بماء كالمهل. 

عنها الجلود، وٌصهر ما فً بطونهم، فٌمشون تسٌل  حره لحوم وجوههم التً لد سمطت،
أمعاإهم، وتتسالط جلودهم ثم ٌضربون بممامع من حدٌد، فٌسمط كل عضو على حٌاله، ٌدعون 

 .(5)بالثبور"
، وكان عبد هللا ٌمول: (ٓٔ)«ثم إن منملبهم إللى الجحٌم»فً لراءة عبد هللا: لال السدي:" 

وم المٌامة حتى ٌَِمٌَل أهُل الجنة فً الجنة، وأهل النار فً والذي نفسً بٌده، ال ٌنتصؾ النهار ٌ
ا َوأَْحَسُن َمِمٌبل ٌٌْر ُمْستَمَرًّ  .(ٔٔ)"{النار، ثم لال: }أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ٌَْوَمبٍِذ َخ

عن أبً عبٌدة، لال: "لال عبد هللا بن مسعود: ال ٌنتصؾ النهار حتى ٌمٌل أهل الجنة  
ا َوأَْحَسُن َمِمٌبل{،}أَْصحَ وأهل النار ثم لرأ:  ٌٌْر ُمْستَمَرًّ لَى  اُب اْلَجنَِّة ٌَْوَمبٍِذ َخ ثم لرأ: }إِنَّ َمْرِجعَُهْم إَلِ

 .(ٔ)["1ٙاْلَجِحٌم{ ]الصافات : 
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ٌْها  ولال االزخشري:"  فإن للت: ما معنى حرؾ التراخً فً لوله: }ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَ
 لََشْوباً{، وفً لوله: }ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم{، 

 للت: فً األّول وجهان: 
أحدهما: أنهم ٌملبون البطون من شجر الزلوم، وهو حاّر ٌحرق بطونهم وٌعطشهم، فبل ٌسمون 

 ثم ٌسمون ما هو احّر وهو الشراب المشوب بالحمٌم. إال بعد ملّى تعذٌبا بذلن العطش، 
والثانً: أنه ذكر الطعام بتلن الكراهة والبشاعة، ثم ذكر الشراب بما هو أكره وأبشع، فجاء بثم 

 للداللة على تراخى حال الشراب عن حال الطعام ومباٌنة صفته لصفته فً الزٌادة علٌه.
منازلهم فً الجحٌم، وهً الدركات التً أسكنوها ومعنى الثانً: أنهم ٌذهب بهم عن مماّرهم و

إلى شجرة الزلوم، فٌؤكلون إلى أن ٌتملبوا، وٌسمون بعد ذلن، ثم ٌرجعون إلى دركاتهم، ومعنى 
 .(ٕ)التراخً فً ذلن بٌن"

 
 المرآن

 [4ٓ-6ٙفات : ({ ]الصا4ٓ( فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم ٌُْهَرُعوَن )6ٙ}إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءُهْم َضالٌَِّن )
 التفسٌر: 

 إنهم وجدوا آباءهم على الشرن والضبلل، فسارعوا إلى متابعتهم على ذلن.
[، أي:" إنهم وجدوا آباءهم على 5ٙلوله تعالى:}إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءُهْم َضالٌَِّن{ ]الصافات :  

 .(ٖ)الشرن والضبلل"
ٌمول: إن هإالء المشركٌن الذٌن إذا لٌل لهم: لولوا ال إله إال هللا  لال الطبري:" 

ة الحك"  .(ٗ)ٌستكبرون، وجدوا آباءهم ضبلال عن لصد السبٌل، ؼٌر سالكٌن َمَحجَّ
أي : إنما جازٌناهم بذلن ألنهم وجدوا آباءهم على الضبللة فاتبعوهم فٌها  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ان"بمجرد ذلن ، من ؼٌر دلٌل وال بره
 .(ٙ){، لال: وجدوا آباءهم"إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءُهمْ  عن أنس، لوله:"} 
 .(2){ وجدوا، أدركوا"}إِنَُّهْم أَْلفَْوا لال ٌحٌى:" 

 .(1)ٌمول: ٌسعون فً مثل أعمال آبابهم" لال مماتل:"
 .(5)أي: صادفوهم كذلن فالتدوا بهم" لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)}إنهم ألفوا آباءهم ضالٌن{، لال جاهلٌن" عن مجاهد، لوله:" 
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علل استحمالهم للولوع فً تلن الشدابد كلها بتملٌد اآلباء فً الدٌن،  لال الزمخشري:" 
اإلسراع الشدٌد، كؤنهم ٌحثون «: اإلهراع»واتباعهم إٌاهم على الضبلل، وترن اتباع الدلٌل. و

 .(ٔ)حثا"
اإلهراع: اإلسراع الشدٌد كؤنهم ٌزعجون على اإلسراع على آثارهم،  لال البٌضاوي:" 

 .(ٕ)وفٌه إشعار بؤنهم بادروا إلى ذلن من ؼٌر تولؾ على نظر وبحث"
فهم ٌُسرعون فً اتباع  [، أي:"2ٓلوله تعالى:}فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم ٌُْهَرُعوَن{ ]الصافات :  

 .(ٖ)"خطاهم من ؼٌر دلٌل وال برهان
ٌمول: فهإالء ٌُْسرع بهم فً طرٌمهم، لٌمتفوا آثارهم وسنتهم؛ ٌمال منه:  طبري:"لال ال 

 .(ٗ)أهرع فبلن: إذا سار سٌرا حثٌثا فٌه شبه بالرعدة"
 .(٘)اإلسراع، وفٌه شبٌه بالرعدة"«: اإلهراع»لال ابن لتٌبة:" أي: ٌسرعون، و 
 .(ٙ)عن السدّي، لوله: "}ٌُْهَرُعوَن{، لال: ٌُْسِرعون" 
 .(2)ٌستعجلون إلٌه" ل ابن زٌد:"لا 
 .(1)}فهم على آثارهم ٌهرعون{، لال: كهٌبة الهرولة" عن مجاهد:" 
 .(5)عن لتادة :"}فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم ٌُْهَرُعوَن{، أي: ٌُسرعون إسراعا فً ذلن" 
 .(ٓٔ)ٌستحثون من خلفهم وٌعطؾ أوابلهم" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)أعمالهم"لال الكلبً: "ٌعملون مثل  
 

 المرآن
ِلٌَن )  [4ٔ({ ]الصافات : 4ٔ}َولَمَْد َضلَّ لَْبلَُهْم أَْكثَُر اأْلَوَّ

 التفسٌر: 
 أكثر األمم السابمة. -أٌها الرسول-ولمد ضلَّ عن الحك لبل لومن 

ولمد ضل ٌا دمحم عن لصد السبٌل وَمحجة الحك لبل مشركً لومن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕٔ)من لرٌش أكثر األمم الخالٌة من لبلهم"

}ولمد ضل لبلهم{: لبل مشركً العرب. }أكثر األولٌن{، كموله: }كان  لال ٌحٌى:" 
 .(ٖٔ)[ "ٕٗأكثرهم مشركٌن{ ]الروم: 

 .(ٔ)لومن لرٌش"َولَمَْد َضلَّ لَْبلَُهم{، لبل لال الزمخشري:"} 
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 .(ٕ)ٌعنً: ؼوي لبلهم أكثر األولٌن فكفروا" لال السدي:" 
ٌخبر تعالى عن األمم الماضٌة أن أكثرهم كانوا ضالٌن ٌجعلون مع هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)آلهة أخرى"
 

 المرآن
 [4ٕ({ ]الصافات : 4ٕ}َولَمَْد أَْرَسْلنَا فٌِِهْم ُمْنِذِرٌَن )

 التفسٌر: 
 أرسلنا فً تلن األمم مرسلٌن أنذروهم بالعذاب فكفروا.ولمد 

ٌمول: ولمد أرسلنا فً األمم التً خلت من لبل أمتن، ومن لبل لومن لال الطبري: " 
المكذبٌن منذرٌن تنذرهم بؤسنا على كفرهم بنا، فكذبوهم ولم ٌمبلوا منهم نصابحهم، فؤحللنا بهم 

 .(ٗ)بؤسنا وعموبتنا"
 .(٘)رسبل ٌنذرونهم العذاب" لال مماتل:" 
 .(ٙ)فً الذٌن لبلهم. }منذرٌن{، ٌعنً: الرسل، أي: فكذبوهم" لال ٌحٌى:" 
 .(2). }ُمْنِذِرٌَن{ أنبٌاء حذروهم العوالب"لال الزمخشري:" 
أي: أرسلنا فً هإالء األولٌن رسبل أنذروهم العذاب وبٌنوا لهم الحك  لال الشوكانً:" 

 .(1)فلم ٌنجع ذلن فٌهم"
ذكر تعالى أنه أرسل فٌهم منذرٌن ، ٌنذرون بؤس هللا، وٌحذرونهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)سطوته ونممته ، ممن كفر به وعبد ؼٌره"
أنبٌاء أنذروهم سوء عالبة ما هم علٌه من الباطل، وتكرٌر المسم  لال االلوسً:أي:" 

 .(ٓٔ)إلبراز كمال االعتناء بتحمٌك مضمون كل من الجملتٌن"
 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْنَذِرٌَن )  [4ٖ({ ]الصافات : 4ٖ}فَاْنُظْر َك

 التفسٌر: 
بت، وصارت للناس عبرة. ل كٌؾ كانت نهاٌة تلن األمم التً أنذرت، فكفرت؟ فمد ُعذِّ  فتؤمَّ

"ٌمول: فتؤمل وتبٌن كٌؾ كان ِؼبُّ أمر الذٌن أنذرتهم أنبٌاإنا، وإالم صار لال الطبري:  
 .(ٔٔ)ما الذي أعمبهم كفرهم باهلل، ألم نهلكهم فنصٌرهم للعباد عبرة ولمن بعدهم عظة؟"أمرهم، و

                                                                                                                                                                      



ٖ1ٙ 
 

من الهول والفظاعة لما لم ٌلتفتوا إلى اإلنذار ولم ٌرفعوا إلٌه رأسا،  لال االلوسً:أي:" 
والخطاب إما لسٌد المخاطبٌن صلّى هللا علٌه وسلم أو لكل من ٌتؤتى منه مشاهدة آثارهم، وحٌث 

 .(ٔ)كان المعنى أنهم أهلكوا إهبلكا فظٌعا"
 .(ٕ)أهلكوا جمٌعا"اْلُمْنذَِرٌَن{، الذٌن أنذروا وحذروا، أى لال الزمخشري:"} 
أي: الذٌن أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار. لال مماتل: ٌمول كان  لال الشوكانً:" 

 .(ٖ)عالبتهم العذاب، ٌحذر كفار مكة"
فً الدنٌا، ٌحذر كفار مكة لببل ٌكذبوا  -عز وجل -فكذبوا الرسل فعذبهم هللا لال مماتل:" 

 .(ٗ)العذاب فً الدنٌا" فٌنزل بهم -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحما
كٌؾ عذب هللا لوم نوح، ولوم لوط، ولوم صالح، واألمم التً عذب  لال الحسن:" 

 .(٘)هللا"
 .(ٙ)كان عالبتهم أن دمر هللا علٌهم ثم صٌرهم إلى النار" لال ٌحٌى:" 
 .(2)أي: تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذٌبهم. فؤهلن المكذبٌن ودمرهم"لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ِ اْلُمْخلَِصٌَن )  [4ٗ({ ]الصافات : 4ٗ}إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ
 التفسٌر: 

 إال عباد هللا الذٌن أخلصهم هللا، وخصَّهم برحمته إلخبلصهم له.
ٌمول تعالى: فانظر كٌؾ كان عالبة المنَذرٌن، إال عباد هللا الذٌن  لال الطبري:" 

 .(1)أخلصناهم لئلٌمان باهلل وبرسله"
 .(5)ونجى المإمنٌن ونصرهم وظفرهم" ابن كثٌر:"لال  
 .(ٓٔ)الموحدٌن نجوا من العذاب" لال البؽوي: أي:" 
 .(ٔٔ)أي: الذٌن استخلصهم هللا من الكفر" لال المرطبً:" 
: }إال عباد هللا المخلصٌن{: الموحدٌن، فإنهم -جل وعز -ثم استثنى فمال لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)نجوا من العذاب بالتوحٌد"
 .(ٖٔ)استثنى من آمن وصدق الرسل" لال ٌحٌى:" 
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الذٌن آمنوا منهم وأخلصوا دٌنهم هلل، أو أخلصهم هللا لدٌنه على  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)المراءتٌن"

إال الذٌن تنبهوا بإنذارهم فؤخلصوا دٌنهم هلل، والممصود خطاب  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕ)لومه فإنهم أٌضا سمعوا أخبارهم ورأوا آثارهم"

أي: إال من أخلصهم هللا بتوفٌمهم إلى اإلٌمان والتوحٌد، ولرئ  لال الشوكانً:" 
 .(ٖ)ٌؽٌرها" ، بكسر البلم، أي: الذٌن أخلصوا هلل طاعاتهم ولم ٌشوبوها بشًء مما«المخلصٌن»

أي: الذٌن أخلصهم هللا، وخصهم برحمته إلخبلصهم، فإن عوالبهم  لال السعدي:" 
 .(ٗ)صارت حمٌدة"

أي: الذٌن أخلصهم هللا تعالى بتوفٌمهم لئلٌمان والعمل بموجوب  لال االلوسً:" 
 .(٘)اإلنذار"
ِ اْلُمْخلَِصٌَن{، لال: الذٌن   .(ٙ)استخلصهم هللا" عن السدّي، لوله: "}إاِل ِعبَاَد َّللاَّ
 .(2)فإنه تعالى نصرهم وجعل العالبة لهم" لال الماسمً:" 
 .(1)أسس الدٌن على اإلخبلص هلل وحده ال شرٌن له" لال أبو العالٌة:" 

 [:2ٗ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
 بٌان أحسن األسالٌب فً الدعوة وهو الترهٌب والترؼٌب. -ٔ
 لؤلحداث التً تتم فً المٌامة.تمرٌر البعث والجزاء بؤسلوب العرض  -ٕ
 التندٌد باالتباع فً الضبلل لآلباء واألجداد وأهل الببلد. -ٖ
 إهبلن هللا تعالى للظالمٌن وإنجاإه للمإمنٌن عند األخذ بالذنوب فً الدنٌا واآلخرة. -ٗ
كالروح للجسد، فالفرق بٌن عمل بإخبلص وعمل ال  -ان اإلخبلص بالنسبة لؤلعمال -٘

كالفرق بٌن البشر السوي والتمثال الشاخص، وعلى لدر ما ٌحمك العبد فً  إخبلص، فٌه
، الذٌن صرؾ هللا عنهم ؼواٌة الشٌطان واثنً «المخلصٌن»اإلخبلص لربه ٌكون ترلٌة فً 

 علٌهم فً كل أمة، وبٌن نجاتهم حٌن هبلن أممهم.
{، ولال فً هذه 1َٖن{]ص: لال تعالى حكاٌة عن إبلٌس: }إاِلَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌ

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْنَذِرٌَن ) ِ 2ٖالسورة تعمٌبا على إهبلن األمم عامة: }فَاْنُظْر َك ( إِالَّ ِعبَاَد َّللاَّ
[، وعن لوم إلٌاس خاصة، لال فٌها: }فََكذَّبُوهُ فَإِنَُّهْم 2ٗ-2ٖاْلُمْخلَِصٌَن{ ]لصافات: 

ِ اْلُمْخلَِصٌَن{ ]الصافات : ( إاِلَّ ِعبَ 2ٕٔلَُمْحَضُروَن)  [.1ٕٔ-2ٕٔاَد َّللاَّ
وكرر ذلن فً مواضع من هذه السورة وؼٌرها، كموله عن ٌوسؾ لما عصمه من 

[، ولهذا ٕٗالفاحشة: }َكَذِلَن ِلنَْصِرَؾ َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصٌَن{ ]ٌوسؾ: 
إلخبلص فً كتاب هللا، وجاء الحدٌث عن الصدق فً السور التً كثر الحدٌث عن الصدق وا

 .(5)تعرضت للنفاق وأهله، كسورة براءة واألحزاب والمنافمون ودمحم والحجرات والحشر
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نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

التاسع والعشرون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء الثالثون بإذن هللا، وبداٌته انتهى الجزء 
 .«الصافات»( من سورة 4٘تفسٌر اآلٌة )

 
 
 


